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Bakgrund
Starrkärrs fiber ekonomisk förening (org.nr: 7696284756) bildades sommaren 2014 med avsikt att
bygga ett sk. byanät (optiskt fibernät) i Starrkärr med omnejd. Idag består föreningen av 698
medlemmar och sträcker sig från Grosjön i Norr till Tinnsjön i Öster, Mollsjön i söder och
Hältorpssjön i väster.
Utdrag från www.starrkarrsfiber.se

Nuläge
Hittills har arbetet bland annat bestått i;
• Teckna fastighetsanslutningsavtal med medlemmarna, uppgår idag till 584st (fastigheter).
Detta arbete kommer fortskrida och vår bedömning är att vi kommer ha ca.680st vid
färdigställandet.
• Förfrågan till entreprenaden har tagits fram, kommer ställas ut enligt LOU.
• Bidragsanmälan är inskickad sedan 2015-07-13, är idag komplett enligt Länsstyrelsens
riktlinjer och bedömningskriterier, vår beräknade täckning är 85 %.
• En förprojektering och projektbudget är utförd av oberoende part och ligger till grund för
bidragsanmälan. Projekteringen är gjord med 100 % täckning samt ca.10 % överkapacitet.
Översikt pågående och närstående processer enligt nedan,
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Finansiering
Projekterad budget ligger idag på 21,8 miljoner SEK för investeringen varav 8,7 miljoner bygger på
bidragsstöd. Föreningen är helt beroende av bidragsdelen med de 40 % som tilldelas inom
V: Götaland, samt att vi i stadgarna och gentemot våra medlemmar satt ett maximalt tak på 20 tusen
SEK i insats per fastighet. Då det är aviserat om fördröjning i utbetalningar av bidragsdelen måste
föreningen nu begära om ett byggkreditiv från bank på ett maximalt belopp om de 8,7 miljoner SEK
som bidragsdelen utgör för att klara den likviditetsplan som satts upp för entreprenadens
genomförande.
Länsstyrelsen har nu också i samband med handläggningen, begärt in uppgifter eller lånelöfte som
styrker hur projektet skall finansieras tills bidragsstödet kan betalas ut.
Som säkerhet för detta och för att hålla premierna (räntan) på en rimlig nivå krävs en borgenär. Därav
ställer nu föreningen frågan till Ale kommun om en kommunal borgen för ett byggkreditiv om
maximalt 8,7 miljoner SEK under två års tid, från beräknad byggstart som är satt till sommaren 2016.

Bilagor:
1. Ansökan om projektstöd
2. Likviditetsplan Starrkärrs fiber

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Starrkärrs Fiber Ek. förening

______________________________
Bengt Evaldsson
Revisor

______________________________
Peter Gustafsson
Ledamot/projektledare

