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FiberNyheter!  Till alla medlemmar 

Käre fibermedlem. Vi vill med detta brev bekräfta att Du är antagen som medlem i Svältorna Fiber 
och informera om planerna för fibernätet i Asklanda-Ornunga-Kvinnestad-Landa. Svältorna fiber är 
snart uppe i 200 medlemmar vilket är den gräns som vi satt för att få en rimlig kostnad för 
medlemmarna. Vi räknar med att det tillkommer fler innan vi drar igång.  

Vi tycker alltså att vi är tillräcklig många – varför har vi då inte redan dragit igång projektet frågar du 
dig kanske? Här kommer lite info om vad vi gjort, gör och vad vi väntar på och planerar: 

I Januari hade vi ju ett informationsmöte som var välbesökt. Då trodde vi nog att vi skulle kunna få 
vår stödansökan granskad under våren och börja gräva till hösten. Tyvärr har inte EU, regering och 
riksdag fattat tillräckligt snabba beslut och Jordbruksverket och Länsstyrelsen gör inget utan direktiv. 
Vi kan få besked om stöd tidigast i oktober.  Än så länge har vi valt att vänta på beskedet.  

Vi har ändå inte varit overksamma.  Styrelsen har arbetat med följande: 

• Vi har kompletterat vår stödansökan med en budget (med hjälp från Herrljunga Elektriska) 
och med diverse kartor och håller på att avsluta ansökan med ett samråd med kommunen  

• Vi har granskat den tänkta ledningsdragning och jämfört med länsstyrelsens kartor för 
kulturvärden och fornminnen. Vi har identifierat ev problem och håller på att redovisa det för 
Länsstyrelsen i ett så kallat samråd, vilket är obligatoriskt. Ett STORT arbete! 

• Vi har skrivit ett samarbetsavtal med Herrljunga Elektriska som syftar till samförläggning av el 
och fiber samt inkoppling till ett fiberstamnät genom Herrljunga och Vårgårda kommun. 
Detta kommer att minska vår kostnad för nätet väsentligt. 

• Vi har planerat för markavtal, vi har diskuterat med våra grannföreningar, sökt kommunal 
borgen, funderat på upphandling, mött tjänsteleverantörer mm 

Under sommaren planerar vi att presentera förslaget på ledningsdragning samt ett markavtal för 
markägarna, samt att ta fram upphandlingsunderlag för de olika delarna av projektet. 

Nästa större möte blir troligtvis i september-oktober då vi kommer att ha årsmöte och då är ni alla 
välkomna att påverka eller ställa mer frågor. Eventuellt kommer vi då att kunna ta ett beslut att dra 
igång investeringen på allvar. Vi kommer att skicka ut inbjudan i god tid. 

Vi behöver fortfarande bli flera, det slutliga priset är mycket beroende av en hög anslutningsgrad. 
Prata gärna med dina grannar! Fler argument finns på vår hemsida www.sfiber.se 

Med vänliga hälsningar från styrelsen för Svältorna Fiber, 

Roland, Anders, Stefan, Sven-Eric, Gustav, Christer, Cristian, plus  adjungerade Peter och Paul 

 


