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Förvaltningsobjekt 

Objektet som förvaltas av förvaltningsorganisationen i föreningen är ett passivt fibernät som 

finns i trakterna runt Ekebro Bygdegård i Frändefors församling. Fibernätet strålar samman i 

en nod vid Ekebro Bygdegård. 

 

Bakgrund 

Flicksäter Fiber ekonomisk förening, organisationsnummer 769625-0492, bildades  

2012-05-29 för att bygga och förvalta ett eget kommunikationsnät baserat på fiberteknik. Vi 

byggde ut vårt nät utifrån en nod som placerades vid Ekebro bygdegård.  

Från bygdegården utgår 6 stamledningar och vid nybyggnationen har vi lagt ut fibertråd för 

att kunna ansluta alla fastigheter inom föreningens område.  

Föreningens syfte är att stärka medlemmarna ekonomiskt och socialt, och även att stärka 

möjligheterna att bo och verka på landsbygden. Vi arbetar aktivt för att öka anslutningen till 

föreningen. Vi driver en hemsida i syfte att göra kommunikation lättillgänglig för 

medlemmarna.  

Fibernätet har varit i föreningens ägo sedan start, och vi avser att bibehålla det så framöver.  

Föreningen uttaxerar medlemsavgifter för att hålla ekonomin på en stark och stabil nivå, 

vilket i nuläget innebär att föreningen heller inte har några skulder. 

 

Förvaltningsorganisation 

Den dagliga driften hanteras en förvaltningsorganisation, vilken också står för att sköta 

vidare utveckling av fibernätet. Förvaltningsorganisationen utses och stöds av föreningens 

styrelse.  

Inom förvaltningsorganisationen finns 3 roller: 

- Systemägare  

- Systemansvarig  



- Drift- och underhållsansvarig 

Befattningarna beslutas under konstituerande styrelsemöte, och är noterade på hemsidan. 

Förvaltningsplanen gäller tills vidare och förlängs automatiskt om inget annat framkommer i 

samband med årsmöte.  

 

Föreningen har ett avtal med Ted Flink Fiberutbyggnad AB att sköta drift och underhåll av 

fibernätet. De ansvariga är professionella och sköter arbetet enligt lagar och 

säkerhetsföreskrifter.  

Föreningen är försäkrad.  

Vi har ett förmånligt gruppavtal med Telia som kommunikationsoperatör. Avtalet löper på 5 

år med startdatum 4/11 2019, men det står varje medlem fritt att sluta avtal med annan 

operatör. 

Föreningens styrelse, främst dess kassör, ansvar för att administration och fakturering utförs 

på ett professionellt vis. 
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