Fortsätt äga nätet!
Tillsammans blir vi en kraft att
räkna med!
Västfiber bidrar till affärsutveckling,
minskar administrativt arbete och

Bli medlem du också!

Västfiber
c/o Seefen AB; Tånga 731
45196 Uddevalla

kostnader för lokala fiberföreningar.

VÄSTFIBER
Ett samarbete mellan
lokala fiberföreningar i väst

Det här gör vi
Vi samlar och stödjer lokala fiberföreningar, bidrar
till samordningsvinster och affärsutveckling. Vi
erbjuder våra medlemmar.


Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling



Affärsutveckling och intressebevakning



Samordning av dokument och regelverk



Gemensamma upphandlingar



Hemsida med medlemsregister och Mina sidor



Administrations- och ekonomitjänster

Om oss
Västfiber bildades för att stödja, samordna och
bevaka medlemmarnas intressen så att lokala
fiberföreningar kan fortsätta att äga och förvalta
sin fibernät. Västfiber ska även erbjuda administrativ, ekonomisk och teknisk förvaltning.
Västfiber bildades december 2015 och verkar i
västra Sverige, främst Bohuslän och Dalsland.

Våra tjänster

Tillvalen

Alla medlemmar har möjlighet att delta i: .

Vi arbetar för att utveckla effektiva och arbetsbesparande lösningar som underlättar det dagliga
praktiska arbetet i en fiberförening.



Tillgång till gemensam hemsida



Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling



Samordning av dokument och regelsystem

Administration och ekonomi



Tillgång till gemensamma avtal



Medlems– och kundregister



Omvärldsbevakning och information



Avtalsregister



Stöd för styrelsearbete och affärsutveckling



Kundreskontra och fakturering

Det finns många i våra föreningar som har stor kunskap. Genom att lära av varandra får fler lättare att
behålla nätet i egen ägo.



Leverantörsreskontra



Kund/medlemsportal med egen inloggning



Bokföring, momsrapporter, löner, årsbokslut,
årsredovisning, skattedeklarationer.

Samordning av dokument och regler är en förutsättning för gemensam upphandling och administration
och ger vinster i effektivitet och kostnader. Omvärldsbevakning är viktigt för affärsutvecklingen. Marknaden och regelverket förändras ständigt. Styrelser
som känner sig pressade kan få stöd genom mentorskap.

Tillval
Följande tjänster finns som tillval:


Administration



Ekonomi och bokföring



Serviceavtal



Nätdokumentation



Upphandlingar av ramavtal

Tillvalen ger en flexibilitet i medlemskapet. Man betalar för det man har behov av. Fler tjänster kan

Upphandling
Gemensamma upphandlingar av ramavtal med
servicebolag, kommunikationsoperatör, tjänsteleverantör mm.

Hemsida
Hemsida med direktinloggning till Mina sidor för
enskilda medlemmar i lokalföreningarna. Inloggning till informationssida med aktuella avtal, upphandlingar, omvärldsnytt mm för föreningar som
är medlemmar i Västfiber.

Kontakta oss
Västfiber
Kjell-Åke Karlsson
Kråkeröd 236, 45195 Uddevalla
kjell-ake.karlsson@skredsviksfiber.se

