
Här är en uppdatering på styrelsens fortsatta planering av projektet Harlösa Omnejds fiber.

Äntligen har det börjat röra på sig med entreprenörerna, denna månad har vi blivit lovade två anbud.
När vi har gått igenom anbuden och räknat på hela projektet utifrån dessa skarpa offerter kommer vi att gå 
vidare med följande steg:

1. Ta kontakt med Lantmäteriet för att påskynda förrättning av gemensamhetsanläggningen (GA).

2. Köpa loss detaljplanering av fibernätet, detta gör vi så tidigt som möjligt för att sedan söka alla 
tillstånd som krävs.

3. Skicka in ansökan om grävtillstånd till Trafikverket samt Länsstyrelsen. 

4. Ta kontakt med samt förhandla med banker. Vi kommer även att uppdatera budgeten och samla in 
alla de dokument som banken senare kommer att kräva för att bevilja lånet.

5. När förrättningsmötet har genomförts och vunnit laga kraft (1 mån efter mötet) upptar vi snarast 
lån på banken.

6. Beställning av entreprenaden!
 
Det är tyvärr så att flera ledtider har påverkat tidsplanen negativt. Att överhuvudtaget få in en offert visade 
sig vara svårare än vi hade uppfattat vid mötena med entreprenörerna, mycket lovades.

När det gäller Lantmäteriet har vi varit tidigt ute med att lämna in ansökan, den lämnades in April 2017. 
Handläggningstiden på Lantmäteriet var tidigare 4 månader, den har sedan ändrats till 6 månader och idag 
kan det ta upp till 12 månader efter den senaste justeringen från Lantmäteriet.
Det kan dock finnas en chans att Lantmäteriet kan fatta ett beslut av GA tidigare eftersom Harlösa by 
närmar sig slutjustering av deras egen GA, nu när all fiber ligger i marken. Vi tänkte då passa på att samtidigt
hålla ett förrättningsmöte med medlemmar från Harlösa Omnejds Fiber. Lantmäteriet ser en viss fördel med
det eftersom det blir lite smidigare, de kan dock inte lova något.

Trafikverket hanterar nu tillstånd som söktes i Augusti 2017. Det betyder att de områden (som vi försöker 
minimera) där grävtillstånd krävs behöver flyttas fram i tidsplanen. Det finns dock många andra sträckor 
som kan påbörjas och som inte är beroende av tillstånd från Trafikverket, t.ex. vägsamfälligheter och 
åkermark. Vi är inte heller helt klara med detaljplaneringen, andra lösningar kan vara möjliga när det gäller 
vissa sträckor.

Fredag den 5/1 kommer jag att träffa en av entreprenörerna för att visa dem markskåp, nod osv. De kommer
även att köra runt i området för att bilda sig en egen uppfattning. 

Vi kan med glädje berätta att det bidrag vi tidigare ansökt om nu har givit resultat, 16.000 kr är beviljat från 
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta!

EU bidrag har vi medvetet inte sökt eftersom det innebär offentlig upphandling och vi kan då inte styra upp 
vilken entreprenör som utför projektet, vi vill bygga ett så bra och billigt fibernät som möjligt.
EU-stöd kan bara sökas där det inte går att bygga fibernät på kommersiella grunder, vilket inte är fallet här.
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