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 Årsskiftet är absolut deadline
för anslutning med statligt stöd

 Vårt fibernät är givetvis dimensionerat så att samtliga fastigheter inom vårt verksamhetsområde
ska kunna anslutas i framtiden. Inom utbyggnadsprojektet har vi åtnjutit ett statligt stöd om 40%
bidrag. I enlighet med tidigare informationer kommer efteranslutningar att vara dyrare, just pga
att vi då inte kan bygga med bidrag. 

Vi hade planerat att avsluta byggprojektet nu efter sommaren och lägga fast den slutliga
anslutningskostnaden, men pga att lantmäteriförrättningen för ledningsrätt drar ut på tiden, så
kommer projekttiden att förlängas till efter årsskiftet. Prognosen för slutlig kostnad pekar dock på
att den i enlighet med tidigare informationer hamnar inom spannet 25–30 tkr per anslutning.

Projektets förlängning innebär samtidigt att vi – ytterligare ett tag till – kan ta in nya medlemmar
för anslutning till samma kostnad som övriga. Vid styrelsemöte 2019-09-19 sattes dock en
absolut deadline. 

Beslutet är att nya anslutningar kan genomföras på samma ekonomiska premisser fram
till och med årsskiftet 19/20. Sådan ny anslutning betalar då samma insats som övriga i
projektet, under förutsättning att anslutningen inte är så belägen att den fördyrar för övriga
medlemmar. Om så skulle vara fallet gäller "faktisk kostnad".

För anslutningar fr.o.m. 2020-01-01 tillkommer en extra avgift om 5 000 kr eller "faktisk kostnad"
om denna visar sig bli högre.

VI BER NU DÄRFÖR ER ALLA att fundera på eventuella grannar som ännu inte anslutit
sig men som ni misstänker kan gå i sådana tankar. OM dessa ska ansluta sig, så är det
alltså billigare nu fram till årsskiftet. 

För ansökan om anslutning behövs tre av föreningens blanketter:

Medlemsansökan
Anslutningsavtal
Tjänsteavtal - Triple Play

Föreningen tar tacksamt emot er hjälp att tillhandahålla eventuellt intresserade grannar dessa
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blanketter, antingen genom utskrift eller genom att mejla till dem. Självklart kan de också ta
kontakt med föreningen via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida
www.fiberfalbygden.se.

Tack på förhand för hjälpen!
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