Sammanfattning av föreningsinfo vid allmänt möte i
Lagmansholm 2014-10-21.
Ansökan om investeringsbidrag (projektstöd) är insänd till
Jordbruksverket
(bidrag kan sökas, fr o m sept 2014, ut det ”nya” lantbruksprogrammet)










dvs nu är kostnader som uppkommer i projektet bidragsberättigade !
totalt beräknad kostnad 11,5 Mkr för hela projektet
beräknat antal anslutningar/(insatser?): ca 330 ! (≈ 90 %)
det är antalet anslutna i slutredovisningen som räknas.
antal medlemmar okt 2014 : ca 130 !
sökt bidrag 40 % = 4,6 Mkr
medlemsfinansiering 6,9 Mkr → 20 910 kr / anslutning
inkomna ansökningar behandlas fr o m jan 2015av Jordbruksverket
beslut om bidrag kommer maj-juni 2015 (efter att det nya lantbruksprogrammet
godkänts i EU)

Värdelöst vetande i ansökan




antal fastighetet i föreningsområdet: 455 st
obebyggda fastigheter: 90 st
en- eller flerbostadsfastigheter 337 st, ftgfast. 16 st, fritidsfast. 12 st





total längd fiberslang: 135 km
samförläggning schaktlängd: 27 km
egen schaktlängd: 63 km, total schaktlängd: 90 km



samförläggningen innebär en besparing ca 0,9 Mkr efter bidrag d v s skulle
medlemsfinansierats om grävning gjorts till ordinarie pris.

Vad görs nu… ??







kultur och miljösamråd hos länsstyrelsen Västra Götaland. Hänsyn skall tas till
fornminnen, flora och fauna och annat som är skyddat i naturen.
diskussion/info med markägarna omförläggning av fiberslangen i den kommande
grävning
medlemsvärvning fortlöpande
förbereda grävupphandling
ytterligare detaljutformning av fibernätet
sammanvägt bedöms att det kan vara trafik i nätet omkring sommaren 2016!!

Samarbete med andra…


Fiberföreningar i Vårgårda kommun
o - Siene-Horla-Kärtared, SHK-föreningen
o - Härene-Rensvist-Hoberg, HRH-föreningen (bidragsbesl. enl. ”gamla”
landsbygdsprogrammet)
o - Ljur-Nårunga-Skogsbygden, LNS-föreningen
o - Asklanda-Kvinnestad, Svältornas fiberförening
o - Lagmansholm-Hol, LH-föreningen




föreningarna har gemensamma möten för erfarenhetsutbyte
en gemensam begäran skall sändas till kommunen om investeringsbidrag och
kommunalborgen för banklån
kontakter med övriga föreningar bl a genom Leader Sjuhärad



Övrig info…


den andra insatsfakturan (5000 kr) kommer att avlossas inom kort för att klara
utbetalningarna för:
o - Vattenfalls fakturor för samförläggning
o - PEMA (fiberslangleverantör) fakturor
o - Sundells schakt samförläggning med VA-ledning Lagmanshol-Östadkulle

Avslutning



tala fiber med era grannar !!
följ vad som händer på www.lagmansholmholsfiber.se

