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Föreningen ansökte om bidrag för att bygga fibernätverket via totalentreprenad i januari och fick bifall i 
början av maj. Föreningen sökte och beviljades kommunal borgen motsvarande bidraget. Föreningen 
sökte och beviljades kredit hos Swedbank Sjuhärad mot kommunal bogen. Jordbruksverket förskotterar 
halva det beviljade stödet utan ränta – detta förskott söktes och erhölls. 

Anbudsförfrågan för totalentreprenad för anläggandet av passivt nätverk lades upp på TendSign med 
sista svarsdag i början av april. Sju anbud inkom – over förväntan. Av dessa var ett drygt två gånger högre 
än övriga och dessutom var detta anbud inte komplett. Av återstående sex valdes den inlämnad av SLL 
Energi & Infrastruktur AB som den som bäst motsvarade våra krav. Årsmötet, som p.g. av pandemin hölls 
som en form av poströstning, godkände att Föreningen skulle teckna avtal med dem för en förväntad 
kostnad om ca 23.000 kr/anslutning. I retrospekt kan vi konstatera att valet var rätt – arbetet flyter på bra 
och samarbetet är mycket bra, problem som ofrånkomligen dyker upp löses snabbt.  

2016 träffade Marknet och Föreningen avtal om att gränsen mellan Föreningens och Marknets område 
skall gå vid asfalteringens slut på Furulundsvägen. Det framkom under våren att Marknet hade ensidigt 
frångått avtalet och skrivit avtal med fastighetsägare på grusvägsdelen. Föreningen förlorade därmed fem 
medlemmar.  

Rören för fiber på de fastigheter som önskade anslutas grävdes under augusti. Sedan följde en period av 
ansökningar och väntan på olika myndigheters/företags beslut. SLL fick också uppdraget att lägga ned 
Vattenfalls luftledningar i Sjölyckeområdet. I slutet av november blev Vattenfalls avtal med berörda mark-
ägare klara och vi hängde sedan på dessa. Av de fyra ansökningar om tryckning under Örestensvägen och 
Slottsåvägen som lämnats till Trafikverket i september blev två beviljade innan årets slut. 

Föreningen begärde in anbud för kommunikationsoperatörfunktionen via TendSign med sista svarsdag i 
december. Endast ett anbud inkom – från Zitius. 

Vid årsskiftet 2020/21 hade 67 fastigheter skrivit anslutningskontrakt. 
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