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 27 500 kr/anslutning!
 Till våra 421 nya medlemmar i utbyggnadsprojektet:

Vi är nu snart redo att stänga vårt utbyggnadsprojekt, som vi för snart tre år sedan så smått
började undersöka förutsättningarna för. Totalkostnaden landar på drygt 17 MSEK vilka till
största delen omfattas av 40% bidrag (förutom delprojekt Kättilstorp).

EKONOMI
Ni har alla tecknat anslutningsavtal med en anslutningskostnad på max 30 000 kr, emedan vi
angav ett troligt spann på 25.000–30.000 kr. Alla medlemmar i utbyggnaden har hittills
fakturerats 25 000 kr uppdelade på tre olika delbetalningar:

Delbetalning 1    1.500 kronor    Inför start av projektering
Delbetalning 2  15.000 kronor    Inför grävstart
Delbetalning 3    8.500 kronor    Inför driftstart

En viss osäkerhet kring exakt slutkostnad råder fortfarande eftersom lantmäteriförrättningen
kring ledningsrätt ännu inte är klar, samt det faktum att Länsstyrelse och Jordbruksverk ännu
inte gett sitt slutgodkännande. Men styrelsen anser ändå att vi har ett tillräckligt underlag för att
lägga fast den slutliga kostnaden för utbyggnaden. Och den blir alltså 27 500 kr – exakt mitt i det
uppskattade kostnadsspannet! 

En slutfaktura om 2.500 kronor kommer därför inom kort att sändas ut med förfallodag
2020-01-31.

BRA PROJEKT MED MYCKET IDEELLA INSATSER
Det är glädjande att vi med god marginal håller oss under avtalad maxkostnad. Att detta
fungerat beror på ett effektivt genomfört projekt som gått enligt plan. Vi ska alla ha i åtanke att 
totalkostnaden skulle blivit en helt annan om vi inte haft så mycket ideell hjälp av alla er
medlemmar, speciellt alla hårt arbetande områdesansvariga, som bistått med tusentals ideella
arbetstimmar! Ni som kanske inte haft möjligheten att hjälpa till eller inte blivit tillfrågade, glöm
inte att visa tacksamhet till dessa personer som ju lagt ned mycket oegennyttig tid för vårt
gemensammas bästa! Vi är också mycket glada för att vi i utbyggnadsområdet har ca 90%
anslutningsgrad. Det är föredömligt och välgörande för projektets totalekonomi.

NY FAS – DRIFT OCH FÖRVALTNING
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Våra insatser går nu in i en förvaltnings- och driftfas, där vi ska ta hand om löpande underhåll
och administration för vårt fibernät som spänner över kommunerna Falköping, Tidaholm och
Ulricehamn, och som föreningens nu drygt 800 medlemmar äger tillsammans.

TRIPLE PLAY OCH NYA ANSLUTNINGAR
Med detta vill vi också bara påminna en sista gång om att projektet i några dagar till är öppet för
nya anslutningar, ifall du t ex vet någon granne som hittills avstått men som kanske det senaste
tänkt om. Om vederbörande hör av sig direkt så har vi möjlighet att ta med anslutningen i
projektet på lika villkor – alltså till en anslutningskostnad på 27 500 kr (förutsatt att vederbörande
finns tillräckligt nära ett kopplingsskåp och inte fördyrar för er andra). Vid senare anslutningar
tillkommer extra kostnader.

Detsamma gäller Triple Play-abonnemang för det fåtal av er som avstått detta. Vi har löfte från
Telia att släppa in nya Triple Play kostnadsfritt fram till nu i början av december, då vi lägger den
sista kompletterande beställningen. Om abonnemang tecknas senare tar Telia ut en
startkostnad för hårdvaran. (Ni som beställt Triple Play den senaste tiden och väntar på att få
starta upp tjänsterna kan räkna med att vara igång senast årsskiftet. Vi ska dock undersöka
möjlgheten att starta upp dem innan jul, något vi dock inte kan lova. Det beror mer på hur
snabba Telia är efter att vi lagt sista beställningen).
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