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Kommunal Borgen önskvärd
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ek.för. bygger ett passivt nät för fiberkommunikation i Alingsås och
Bollebygds kommuner. Områdeskarta finns på länken: fiberkartan.se/2236
Projektet omfattar potentiellt strax över 1000 fiberanslutningar fördelat med ungefär 50% i resp
kommun och finansieras fullt ut av föreningens medlemmar samt ett bidrag om 40% från
Jordbruksverket/Länsstyrelsen.
Arbetena påbörjades hösten 2017 och i dagsläget är ca 35% färdigställt.
I samband med en potentiell fördyring av fiberbygget (passiva nätet) undersöker föreningen
möjligheten för att finansiera fördyringen med upp till 3 miljoner kr (ca 10%).
Anledningen till fördyring är främst den stora förekomsten av svåra eller mkt svåra markförhållanden i
delar av vårt område. Dessa kräver extra skyddsrör, arbete samt i en del fall extra transporter och
massor för att vi ska kunna förlägga kanalisationen på ett tillfredsställande sätt.
Parallellt med att minimera schakt kostnaderna så mkt som möjligt i sig själva, så arbetar vi ihop med
entrepenören för att hitta alternativa förläggningsmetoder, som tex luftledning och sjökabel, där det är
lönsamt.
(I detta sammanhang kanske kan påpekas att kommunen även kan hjälpa till för att göra
tillståndsprocessen så smidig som möjligt)
Enligt prognoser tillsammans med vår totalentreprenör ser vi en möjlig kostnadsuppgång till 29,7
miljoner för det ursprungliga området, (en mindre utökning för att ta med ca 60 ytterligare anslutningar
har gjorts under 2017 men dessa påverkar inte budgeten/anslutning negativt), jfrt med senaste
budgeten på 27 miljoner.
Exakt hur mycket budgeten blir överskriden i slutändan är omöjligt att säga idag beroende på att
markförhållandena inte är kända fullt ut förrän hela entreprenaden är slutförd, samt avhängigt antalet
hushåll som väljer att ansluta sig.
Det senare är dock mkt lovande då vi redan ligger över 70% anslutningsgrad, folk vill ha fiber idag..
I samband med detta behöver föreningen kommunal borgen för att kunna uppta ett banklån för
finansiering av kostnadsökningarna, ca 3 miljoner kr,, tänkt att börja amorteras med start vid
upptändning av nätet.
Vi hoppas kommunen vill hjälpa oss med detta och står till förfogande för ytterligare information.

Med vänliga Hälsningar,
Ömmern-Östra nedsjöns fiber ek. för.
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Bifogas
● För föreningen gällande registreringsbevis och stadgar
● Kopia på beslut om bidrag från bidragsgivande myndighet
● Ekonomisk kalkyl över fiber investeringen

