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Efter att från olika håll fått frågor om möjligheten till efteranslutningar till vårt fibernät gjorde sty-
relsen en intresseundersökning om detta till de fastighetsägare som inte är anslutna under förra året. 
Thomas Bäckström tillsammans med Thomas Höglund har hållit i undersökningen och redan i bör-
jan av det här året var det 16 fastighetsägare som anmälde intresse och fram till veckan före före-
ningsstämman är det ytterligare 5 st som anmält intresse summa 21. Vi har hela tiden varit tydliga 
med att det i nuläget inte finns några stödpengar att söka för projektet.

Under våren har styrelsen försökt att få grepp om kostnadsbilden och lämnat ut underlagen till två 
tänkbara entreprenörer för att om möjligt få in anbud om att utföra de nya anslutningarna. En av 
dessa har lämnat in anbud på utföra uppdraget som totalentreprenad.

Styrelsen har också undersökt möjligheten att få stöd från jordbruksverket för de tillkommande an-
slutningarna men tyvärr har den möjligheten stängts. När vi byggde vårt nät 2013 – 2014 gick Telia 
Skanova in som medfinansiär men inte heller där finns det idag någon möjlighet att få stöd för ut-
byggnaden. Prisuppgifterna nedan bygger alltså helt och hållet på de nya medlemmarnas egen fi-
nansiering.

Förutsättningar för efteranslutningar

Med totalentreprenad och Ammerån-Gesundens fiberförening som byggare finns det en anbudsgiva-
re som är beredd att utföra alla samtliga arbeten för att få fungerande anslutningar till fibernätet 
ända fram till dosan på insidan av fastigheten. Det skiljer sig från det upplägg som gällde  när nätet 
byggdes för fem år sedan då en viss mängd arbeten förutsattes utföras av medlemmarna själva, ett 
frivilligarbete som då värderades till 5 000 kr. Det betyder att kostnaden idag blir väsentligt mycket 
högre men det beror främst på att det inte finns några stödpengar att söka.

Prisbilden juni 2020

Det är sammanlagt 21 fastighetsägare som anmält intresse för att ansluta till fibernätet – några är 
befintliga men de flesta skulle bli nya medlemmar. Baserat på kända kostnader för grävarbeten, ma-
terialkostnader, inkopplingskostnader i båda ändar uppstår följande projektkostnader, allt exklusive 
moms:

• hela projektet skulle kosta 661 000 kr

• delas denna kostnad lika på alla anslutningar blir det ca 31 000 kr

Styrelsen tror att det beloppet är så pass högt att några intressenter  kommer att tacka nej till 
möjligheten. Det finns dessutom en inbyggd obalans i snittvärdet då några av fastigheterna redan 
befinner sig i ett förberett stadium för anslutning till fibernätet och för dessa kommer kanske det här
beloppet verka alldeles för högt. I andra änden finns det en handfull fastigheter som ligger så långt 
bort från närmast anslutningspunkt till nätet att den faktisk kostnaden för just dessa blir mycket 
högre än snittbeloppet. Den fråga som uppstått är: Ska vi dela lika eller ska var och en betala vad 
det kostar till sin egen fastighet?



Subventionera

Det här är ingen enkel fråga för styrelsen att hantera för över hela vårt fiberprojekt har ju tankarna 
svävat om att våra fastigheter ska betraktas moderna och uppdaterade för att även fortsättningsvis 
passa väl in i det moderna samhället. Styrelsen har därför känt på frågan om föreningen skulle ha 
möjlighet att subventionera de tillkommande anslutningarna så att flera skulle kunna ansluta sig, 
men det är inte heller någon enkel fråga att besvara. Även om styrelsen skulle vilja fatta sådant 
beslut  så går det inte, ett sådant beslut ligger utanför styrelsen kompetens att besluta om och bör 
absolut behandlas på en extrastämma.

Således är det styrelsens uppfattning att finansieringsfrågan i nuläget inte är löst på ett sätt så att vi 
kan gå vidare. Den ska utredas ytterligare, helt uteslutet är det kanske inte att staten kan skjuta till 
nya pengar nästa år och vi tänker även undersöka om det kan finnas någon ny samarbetspartner i 
denna fråga. 

Styrelsen för Ammerån-Gesundens fiberförening
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