
Älekulla Fiber Ekonomisk Förening



• Initiativ: lokala markägare kontaktade Byalaget 
och berättade att Vattenfall skulle gräva ned 
ledningen.

• Man tyckte det var en god ide om vi kunde dra 
fiber samtidigt i Vattenfalls schakt.

• Byalaget: bjöd in till information, bildade en 
interimsstyrelse med uppdrag att titta på 
möjligheten att bilda en fiberförening.

Hur startade föreningen?



Bilda förening
• Vi definierade området så som Älekulla Socken 

med angränsade fastigheter.

• Styrelsen bedömde att det fanns ett stort intresse 
av en förbättrad internetuppkoppling.

• Hämtade information från andra föreningar och 
olika informationskällor.

• Vi delade upp arbete så var och en har ett 
ansvarsområde.



Bilda förening...
• Skrev stadgar för föreningen.

• Bjöd in allmänheten och redovisade arbetet med 
förstudien, allmänheten bad oss bilda en 
ekonomisk förening och driva projektet vidare.

• På samma möte hade vi ett konstituerande möte 
och bildade Älekulla Fiber Ekonomisk Förening.

• Registrerade föreningen hos bolagsverket.

• Skickade in bidragsansökan till Länsstyrelsen.



Styrelsen
• Vi är 10 stycken i styrelsen.

• Fördelat arbetet inom olika ansvarsområden, 
förutom ordförande, sekreterare och kassör.

• Vi har möten var 14-dag.

• God kontakt med Leader, Länsstyrelse, 
Kommun och andra föreningar.



Jakten börjar.............
• Vi tog fram en medlemsfolder med tillhörande 

ansökningsblankett.

• Valde Mjöbäcks Sparbank som bank partner, 
färdigt upplägg med byggkreditiv och 
finansiering för fastighetsägare.

• Föreningen har idag 127 medlemmar.



Koordinering med Vattenfall.
•Kartor ritas med medlemslistan som underlag.

•Området sträcker sig från Prästhult-Prästgård, 
Boksås – Höghult.

•Kostnaden kalkyleras efter att vi ritat kartan 
och bestämt var nätet ska dras.



Var ska nätet gå……..
• Vi hämtar fiber i Torestorp till Älekulla och 

vidare till Älekulla Dal.

• Vi har önskemål att ansluta nätverket mot 
Gunnarsjös nätverk liksom Överlida och 
Älvsered. 

• En kommersiell aktör kan således nå många 
områden genom vårt nät, samtidigt som vi kan få 
en möjlighet att få in alternativa 
systemleverantörer i nätet.



Vi har lärt oss mycket…….
• Fasta telenätet som är kopparbaserat och har 

mindre än 50 abonnenter försvinner. Två av 
dessa finns i Älekulla.

• Bygg nätet med hög standard med anslutning till 
angränsade föreningar, då är nätet intressant för 
kommersiella aktörer.

• Insatsen är momsbefriad medans 
medlemsavgiften är momspliktig.



Framtiden…………..

•Spel driver utvecklingen…
•Nytt sätt att titta på TV…..
•Hemsjukvård……Larm….
•Jobba från bostaden….
•Utveckling av företag….
•Säker telefoni………..
•Standard krav på fastigheter…
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När har jag tjänat in, fiberinvesteringen?
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