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Verksamhetsberättelse  

Väring sydost fiber ekonomisk förening 2017 
 

Styrelsen har under året bestått av Ingela Eriksson ordförande, Bengt-Göran Hammenfors 

vice ordförande, Gun-Britt Eriksson kassör, Björn Holmgren sekreterare, Gunilla Engström, 

Kjell Nilsson, Karl-Gunnar Johansson, Ida Ek och Krister Nyman, ersättare. 

Revisorer har varit Lars Skogsberg, auktoriserad revisor på Skogsberg Revision AB, och 

Karl-Åke Hell, med Orvar Eriksson som ersättare. 

Valberedningen har bestått av Håkan Nyström, sammankallande, Ingemar Lundgren och 

Mattias Eriksson. 

Styrelsen har under året haft 14 protokollförda styrelsemöten och två möten för hantering av 

upphandling av kommunikationsoperatör.  

Föreningsstämman ägde rum den 22 mars i församlingshemmet i Väring. 

Föreningen har totalt 532 medlemmar, 11 nya medlemmar tillkom och 3 avslutade med etapp 

3. I etapp 1 och 2 har vi 333 medlemmar, 21 fler än året innan.  

I januari påbörjades grävarbetena för etapp 3. Dessa har fortsatt under året i Horn, Binneberg, 

Bankälla, Flistad, Snarvad och Odenslunda. Förhoppningen var att hela området skulle varit 

klart under december men så blev inte fallet. Vid årets slut återstod området från Tidans 

scoutstuga och norrut till Vaholm. 

Under året anslöts ytterligare 21 st medlemmar i 

fastigheter från etapp 1 och 2. Ytterligare några är 

intresserade och kan komma att anslutas under 2018.  

Under våren och sommaren arbetade styrelsen med 

den återstående upphandlingen av 

kommunikationsoperatör. Efter utvärdering av 

anbuden utsågs Zitius till vinnare av uppdraget. 

Under hösten har styrelsen arbetat med att sammanställa dokumentation för en ansökan till 

jordbruksverket för att erhålla en första delutbetalning av bidraget till etapp 3.  

I de nya områdena har områdesansvariga jobbat på med markägaravtal, information, 

diskuterat med markägare om sträckning av fibern och bistått gräventreprenören vid grävning.  
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Ett nytt nodrum har uppförts i Horns bygdegård. Denna nod distribuerar signal via fibernätet 

till hela området för etapp 3. Detta nodrum kompletterar nodrummet i Värings scoutstuga. För 

att säkra leveransen av datatrafik finns möjlighet länka samman föreningens nät med 

angränsande föreningar.  

Styrelsen har deltagit på informationsmöten för fiberföreningar i Skövde kommun och andra 

samverkansorgan.  

Informationsmöte angående tjänsteavtal genomfördes den 28 augusti i Värings 

församlingshem. Till detta möte hade Zitius, Telia och ComHem bjudits in för att presentera 

sina erbjudanden. Två fullsatta sittningar med drygt 320 medlemmar blev resultatet. Samtliga 

medlemmar har efter detta möte lämnat in nya avtal om vilken tjänsteomfattning de önskat. 

Det resulterade i att föreningen tecknade gruppavtal med Telia på 5 år. Medlemmarna har 

kopplats in allt eftersom installationerna blivit klara. 

Informationsmöten har hållits i Horn och Flistad under året för att informera medlemmarna 

om aktuellt grävläge. Byggmöten har hållits i Horn med föreningen och Schaktteknik och 

Relacom. 

Medlemmarna i etapp 3 har under året gjort de tre sista delinbetalningarna av insatsen, i 

januari, mars och augusti. Därmed har hela insatsen på 20 000 kr inbetalats. 

I november fakturerades anslutningsavgifterna för etapp 3, om 5 000 kr plus moms. 

Ytterligare 7 000 kr för tillkommande fastigheter på samma anslutning. 

Föreningens medlemmar betalar oftast sina fakturor i tid, även om det ibland behövs 

påminnelser. För att underlätta betalningarna planeras nu för att vi ska kunna använda 

autogiro.  

Merparten av arbetstimmarna i styrelsen är ideella. För att vi ska få ut vårt stöd ska alla 

ideella timmar för etapp 3 redovisas. Under 2017 har styrelsen och områdesansvariga i etapp 

3 lagt ner cirka 2000 ideella timmar.  

Fiberutbyggnaden gör vi för att vi ska få goda möjligheter att bo och verka på landsbygden 

runtom, och i Väring. De flesta nyinflyttade har hittills övertagit fibertjänster där de funnits 

och flera som varit utan fiber drar nu in nytt, till självkostnadspris. Att det finns fiber är bra 

för de boende och ett bra säljargument när någon flyttar. Vi lever i en modern landsbygd! 
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Styrelsen vill på detta sätt rikta ett stort tack till alla som medverkat för att möjliggöra denna 

landsbygdsutveckling.  

Väring 16 april 2018 

 

 

Ingela Eriksson Bengt-Göran Hammenfors 

 

Gun-Britt Eriksson Björn Holmgren 

 

Gunilla Engström Kjell Nilsson 

 

Karl-Gunnar Johansson Ida Ek 

 

Krister Nyman 

Fiber till oss

www.varing.se

från

för en levande landsbygd och framtid


