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Föreningens styrelse informerar 

Byggprojektet 

De första initiativen till att bygga fibernät i vårt 
område togs 2014. Ingen trodde då att projektet 
skulle pågå i drygt åtta år innan det kom i mål.  

En förutsättning för byggnation var att vi fick den 
godkänd som bidragsberättigad vilket innebär att 
merparten av investeringen ersätts med ett bidrag 
som täcker 60 procent av kostnaderna. Dessa 
medel kommer från Landsbygdsprogrammet vars 
pengar i sin tur kommer från EU och Svenska 
staten. Några medel från Gislaveds Kommun har 
vi inte fått, men en kommunal borgen har 
underlättat finansieringen under byggtiden.   

Det är många orsaker till att det tagit så här lång 
tid, en är att entreprenören blev nästan två år 
försenad, en annan att vi valt att söka ledningsrätt 
för nätet vilket också förlängt projektet med 
ytterligare två år. Lantmäteriets arbete med 
ledningsrätt blev klar nu under hösten och därmed 
kunde vi lämna in en vår slutredovisning till 
Länsstyrelsen. En hel del dokumentation har 
lämnats till Länsstyrelsen under projektets gång 
och slutredovisningen omfattar flera hundra sidor 
dokument. 

Hej till er alla från styrelsen. 
I mitten av december fick vi så vår slutredovisning godkänd och de sista bidragsutbe-
talningarna utbetalda. Vi i styrelsen känner att det var den absolut bästa julklapp vi 
kunde få, helt enkelt en enorm lättnad att kunna lägga detta projekt bakom sig. Vi 

går nu in i en ny fas som innebär förvaltning av ett fibernät som vi äger själva.  

Vad som kommer 
Nytt avtal med operatör. 
Flaggade sist för ett datum som är viktigt. 
Nämligen 2024-01-31. Då löper avtalet med 
IpOnly ut. Se till att ni inte har några avtal som 
gäller bredband, TV eller telefoni som löper på 
bindningstid efter detta datum. 

Förhandlingar pågår med flera operatörer för att få 
ett bättre avtal än det nuvarande.    

Har ni inte fått detta på din E-post så skicka din adress 
till ekonomi@reftelefiber.se så kommer den i  
E-posten i fortsättningen. 

Tanken är att detta medlemsbrev ska komma en gång 
per kvartal. Är det något ni vill att vi tar upp så skriv 
till red@reftelefiber.se 

Till sist 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar styrelsen 

Ekonomi 

När projektet budgeterades så såg det ut som att 
Föreningen skulle behöva ta banklån på ca tre mil-
joner för att finansiera projektet. När vi nu har slut-
notan klar för oss kan vi konstatera att det blev be-
tydligt billigare än vad budgeten förutspådde. En 
god projektering tillsammans med bra avtal gjorde 
att vi kunde nå en bra överenskommelse med ent-
reprenören I budgeten fanns inte kostnader för led-
ningsrätt med men trots det kan vi nu konstatera att 
vi klarar oss utan att behöva ta några banklån. För-
eningen kommer att vara i princip skuldfri. Det 
känns riktigt bra och påverkar naturligtvis vår eko-
nomi framöver på ett positivt sätt.  


