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Generellt svar till intresseanmälningar utanför avgränsat område
Starrkärrs fiber förening är idag en av Västra Götalands största fiberföreningar, både till
antalet medlemmar som yta, men därmed inte garanterade ett genomförande.
Redan i början av 2015 kunde man börja skönja det område som under våren avgränsades
att vara föreningens nuvarande arbetsområde. Det fortsatta uppdraget blev att värva
medlemmar inom området för att ”förtäta”. D.v.s. om det skall finnas förutsättningar att
förverkliga detta för föreningen, måste det bli fler som delar på kostnaden och sänka
antalet grävmeter för respektive fastighet inom det idag redan stora området med ca.17
mil projekterad fiber.
Även med dagens kostnadsbild finns det fastigheter inom området som av kostnadsskäl
avstår att ansluta sig. Därför är styrelsens beslut att förnärvarande inte ta in nya
medlemmar utanför angivet område i bidragsanmälan, m.h.t. befintliga medlemmars
intresse, för de engagerades arbetsbelastning samt förutsättningar att föra processen
vidare.
Det finns ett antal perifera fastigheter runt om (utanför) vårt område som anmält intresse.
Stamnätet kommer att projekteras så att det finns extra fiber vid kopplingsskåpet till er
närmsta anslutna fastighet. Vi vilar på era ansökningar tills vi fått en tydligare bild över
vad det kommer att innebära kostnadsmässigt för föreningen, d.v.s. våra medlemmar,
projekterad budget, bidragsanmälan mm. Ni som aktivt sökt medlemskap innan tidsfristen
löpt ut, kommer inte drabbas av extra omprojekteringskostnader vid eventuellt
medlemskap/avtalstecknande. Övriga merkostnader beaktas och diskuteras från fall till
fall.
Om ni själva eller tillsammans med Per Persson, Ale k:n fibersamordnare, kan presentera
en för föreningen kostnadsneutral lösning beaktat de förutsättningar som finns i er
närhet, svår terräng, skyddsvärda miljöer mm. (se jordbruksverkets anvisningar) Och som
inte heller ökar vår arbetsbörda nämnvärt är vi i föreningen inte främmande för att
ompröva vår hållning.
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