Oktober 2016

Till medlemmar i TorsöVägens Fiberförening

Efter en skön, men kanske lite blåsig sommar och en härlig höst fortsätter vi nu med full kraft arbetet
med vårt fiberprojekt. Under sommaren har vi fortsatt bearbeta våra kontakter inom Skatteverket,
Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Tyvärr jobbar inte dessa myndigheter så snabbt och rationellt
som man skulle kunna önska. Först fattade EU-kommissionen beslut om villkor med ett års försening,
sedan gav bl a Konkurrensverket bakläxa åt Jordbruksverket, vilket föranledde ytterligare
förseningar. Under våren kunde Länsstyrelserna inte behandla ansökningarna, då Jordbruksverkets
it-system inte var klart. Ja, ja… regelverk ändras, datasystem försenas, handläggare överhopas med
ärenden - sådant stjäl tid. Detta är inte unikt för vår förening, samma erfarenheter har många andra
fiberföreningar runt om i landet också tvingats göra. Positivt är dock att vi i dagarna fick höra att vi
finns med bland de föreningar som kommer att få sin bidragsansökan beviljad under hösten. Något
formellt skriftligt beslut om detta har emellertid ännu ej nått oss.
Vår ambition att ha vårt nät klart för uppstart under första halvåret 2017 måste därför revideras, vi
tvingas tyvärr flytta fram den tänkta uppstarten till slutet av 2017. Vi har under året utökat vårt
verksamhetsområde med Säby, Tjos och Örvallsbro, vilket har medfört en del merarbete men också
det positiva att vi fått nya medlemmar. Detta gynnar oss alla ekonomiskt.
Just nu pågår vår entreprenörsupphandling. Då flera föreningar i vårt område är i samma situation
och samma läge som vi, är det många om budet då det gäller att kontraktera entreprenörer. Detta
kan tyvärr medföra att grävarbetet på de sträckor där vi inte har samförläggning med VänerEnergi
försenas något.
Fastighetsanslutningsavtalen har nu inkommit från så gott som samtliga medlemmar och nu är det
upprättande av markavtal med berörda markägare, som pågår.
Upphandling av KO (Kommunikationsoperatör) kommer även att ske under hösten.
Projekteringsarbetet är så gott som klart och grävarbeten har påbörjats på några sträckor
(samläggning med VänerEnergi). Först när grävningen är klar och kanalisationen (slangen) är förlagd i
marken tillsammans med varningsnät och när alla fiberskåp är på plats kan installation av fiber i
kanalisationen påbörjas.
När så alla fiberkablar i ett fiberskåp förlagts (blåsts fram) kan svetsning påbörjas. Slutligen samlas
alla fiber i det som kallas nod där teknisk utrustning finns placerad och där det lokala fibernätet
ansluts till omvärlden. Anslutningen mot omvärlden sker mot en befintlig överlämningspunkt,
exempelvis fibersatt telestation, och möjliggör därmed leverans av tjänster till oss medlemmar.
Enligt föreningens stadgar och avtal med medlemmarna står föreningen för alla grävarbeten med
undantag för grävning på tomt. Grävningsarbete på den privata tomten svarar medlemmen själv för
men föreningen har möjlighet att förmedla grävhjälp till en mindre kostnad, av den kontrakterade
grävfirman. Vi kommer så småningom kontakta samtliga medlemmar för att efterhöra om intresse
finns för denna hjälp.
Installation av fiber till abonnent innebär dessutom att tillträde inomhus hos fastighetsägaren måste
ske, och här kontaktas fastighetsägaren i förväg för överenskommelse om tidpunkt för installationen.
Då vårt projekt förskjutits tidsmässigt (se ovan) kommer höstens tänkta utdebitering av insatsdel nr 3
att framflyttas. Faktura på 10.100 kr (insatsdel 10.000 kr och medlemsavgift för 2017 100 kr) kommer
att sändas ut i jan-febr 2017.

Vi vill även passa på att informera om den prishöjning som kommer ske för de som vill ansluta sig
efter 30 nov 2016. Informera gärna grannar, vänner och bekanta inom vårt verksamhetsområde,
vilka ännu ej är anslutna, att nu är det dags ifall de vill slippa merkostnader vid senare anslutning.
Medlemsantalet den 30:e november 2016 kommer ligga till grund för föreningens EU bidrag.
Detta har prismässigt följande konsekvenser:
1. Nya medlemmar som tillkommer efter den 30:e november 2016 är inte
bidragsberättigade och kommer därmed få en förhöjd kostnad med 50%, om de
inkommer med ansökan under byggnadstiden.
Exempel: Momsfri insats 25 000 plus 12 500 + moms
2. Medlemmar som tillkommer efter att nätet färdigställts, kommer debiteras förhöjd
kostnad 50% motsvarande bidragsdelen + faktisk kostnad utöver övriga medlemmars
kostnader.
Exempel: Momsfri insats 25 000 plus 12 500 + moms + Faktisk merkostnad.

Vi hoppas att vi med dessa rader gett er lite information om vad som har hänt de senaste månaderna
och vad som kommer att ske framöver.
För er som har tillgång till Facebook: Klicka här
ett och annat matnyttigt.
Besök gärna även vår hemsida http://www.torsovagensfiber.se

Med hälsningar styrelsen i

TorsöVägens Fiberförening

och ni kommer direkt till vår sida där ni hittar

