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Innehåll:
• Grävstart
• Allmän info om landsbygdsprogrammet
• Betalningsplan
• Ännu en gång; detta gäller vid försäljning av din fastighet

Grävstart
Vi har nu den glädjande nyheten att informera er om att vi sedan några veckor tillbaka
påbörjat förläggningen av kanalisationen, dvs. nerplöjningen av fiberslangar i vilka
fiberkablarna sedan kommer att blåsas in. Bilder finns på Tisselskogs Facebook-sida.
Arbetena startade vid Tisselskog stom och fortsatte mot Högelund. Det var inte helt
okomplicerat och stundtals har maskinerna stött på mycket sten vilket tagit en del tid.
Sträckan blev alltså något dyrare än vi räknat med. Emellertid kommer vi att ta igen den
kostnaden när vi fortsätter mot Dalen och Liden, där det blir mycket åkerplöjning.
Inom ett par dagar beräknas Högelund vara klart så när som på återställning av väg mm.

Allmän information om det nya landsbygdsprogrammet
Regeringens arbete med det nya landsbygdsprogrammet har dragit ut på tiden inte
minst pga. regeringsskifte, och tillsättandet av en ny EU-kommission mm. Först
häromdagen godkände den nya EU-kommissionen Sveriges Bredbandssatsning i
landsbygdsprogrammet. Det som nu återstår från kommissionens sida är att besluta om
EU:s bidragsstorlek i det svenska bredbandsprojektet.
Det som skiljer sig från föregående landsbygdsprogram är bland annat att ett
poängsystem bestämmer vilka föreningar som först beviljas stöd. Tidigare var det först
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till kvarn i en kölista. Stöd beviljas först tidigast i Maj vilket för vår del innebär att vi
behöver en byggkredit alternativt lån på runt 1,5 – 2 miljoner kronor. Detta för att
byggandet inte ska avstanna.

Betalningsplan
Vi har nu skickat ut fakturor på betalning nr 2 i kapitalinsatsen. Denna skulle vara betald
senast den 15:e i denna månad. Det är nu viktigt att alla följer betalningsplanen då vi nu
har fakturor som förfaller löpande så länge grävarbetena pågår. Nästa inbetalning sker i
februari då vi skickar ut en ny faktura.
Eventuellt justerar vi sedan betalningsplanen med en extra inbetalning innan
slutbetalning. Detta för att det kan ta tid innan vi får stödpengar utbetalda och vi bland
annat måste kunna betala ränta på eventuellt utnyttjat lån.

Försäljning av ansluten fastighet
På förekommen anledning återkommer vi till vad som gäller vid försäljning av
fastigheter. Kontraktet ni skrivit på är bindande. Den eller de vars namnteckning står på
kontraktet förbinder sig alltså att betala en kapitalinsats till föreningen för att ansluta
sin fastighet till fibernätet.
Skulle fastigheten säljas är det säljarens ansvar att den förvärvande personen tecknar
ett nytt kontrakt med föreningen avseende den aktuella fastigheten. Vill köparen inte
överta kontraktet är säljaren betalningsansvarig för hela beloppet även när den nya
ägaren tillträtt.
I det fall en ny fastighetsägare inte vill ha fram fibern till huset lämnar vi en tom slang
vid tomtgräns. Vid en eventuell senare anslutning är det fastighetsägaren som får
bekosta fiberblåsning och anslutning av fastigheten till självkostnadspris.
Det är därför viktigt att kostnaden för bredbandsanslutningen regleras vid husaffären.
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