
Vad har vi gjort sedan sist

Fortsatta diskussioner med 
Varbergsortens El som resulterade i 
mycket samförläggning, ca 29 600 m

Upphandling av totalentreprenad exkl
samförläggning 4 443 000:-

Avtal om totalentreprenad inkl 
samförläggning: 5 745 928:-

Kalkylerade ÄTA-arbeten: 2 000 000:-

Totalt kalkylerade kost.: ca 7 750 000:-



Kalkyl

Kalkylerad kostnad                7 750 000:-

Länstyr. Kalkylerade bidrag - 2 100 000:-

Summa att fördela              = 5 650 000:-

Per fastighet                    ca        25 500:-

Vid nuvarande anslutningsgrad.

Sparbanksstiftelsens stöttning ej 
medräknad. (prel 7 000:- /fastighet)



Vad har vi gjort ..forts..

Informationsmöten för område 1 och 2

Anlitat ett besiktningsföretag, Rejlers, 
besiktningsman Anders Helge som är 
med i projektet från början.

Lagt ut upphandling av Kommunikations 
Operatör



Bidragsinformation

Länsstyrelsen tog de första besluten 29 
mars för de föreningar som har 500 
poäng, max vad man kan få. 
Vi har max poäng för alla delmomenten 
utom totala antal bidragsberättigade 
fastboende som skall vara 200, vi har 
184, så vi hamnar på 460 poäng. 
Enl. info från länsstyrelsen så får man 
bidrag ner till 410 poäng i de planerade 
beslutsomgångarna..



Bidragsinformation forts.

Poänggrundande delar: Max 500 p

Totala antal fastboende         -40 p

Anslutningsgraden                 fullt

Lånelöfte fullt

Projektansvarig fullt

Ekonomiansvarig fullt

Upphandlingsansvarig fullt

Tekniskt ansvarig fullt



Bidragsinformation forts.

Bidragsbeslut tas nu i maj, juni, sept, okt,

osv. 

Enligt information från Länsstyrelsen 
20160427 kommer vi troligtvis med 
senast i septembers beslutsomgång.



Plan för insatser

1:a insatsen på 5 000:- i maj 2015 (eller 
efter inskickat avtal för nya fastigheter)

2:a insatsen, 5 000:- i början av maj 2016 
tillsammans med medlemsavgiften 

3:e insatsen, 5 000:- i september 2016

4:e och sista insatsen i mars 2017, 
belopp ej beslutat



Vad händer nu ?

Grävarbetet i full gång på
samförläggningssträckor inom område 1 
och 2



Medlemsläget

Vi har 

210 medlemmar 

som har 

224 fastigheter



Kontaktuppgifter 

Meddela ändrade 
–Telefonnr

–Mailadresser

–Postadresser

till fibervov@gmail.com



Ägarbyte

Medlemskapet kan överlåtas till nye 
ägaren

Nye ägaren ansöker därefter om 
medlemskap


