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2019-10-07 
 
Projekt Boxholm fiber 2019 - EU 
 
Hej, 
 
Du får det här brevet eftersom Du tidigare blivit kontaktad angående fiberanslutning av Din fastighet 
och av någon anledning inte skickat in beställning ännu. 
 
Just nu pågår planering och projektering av ett fibernät på landsbygden i Boxholms kommun. 
Projektet omfattar fastigheter med permanentboende inom ett specificerat område och kommer till 
en stor del att finansieras av bidrag från EU. Ett av villkoren för att erhålla EU-bidrag till fibernätet är 
att anslutningsgraden bland fastigheterna med permanentboende inom projektområdet blir hög. 
 
Dessvärre kan vi konstatera att antalet bindande beställningar är långt under det antal som 
anmälde intresse för fiberanslutning innan projektet startade. Detta gör att vi vill uppmana De som 
tidigare visat intresse för fiberanslutning att snarast skicka in en bindande beställning tillsammans 
med 2 exemplar av markupplåtelseavtalet. Vi vill givetvis att Ni som tidigare tackat nej eller inte 
skickat in någon intresseanmälan också skickar in en beställning. 
 
Om anslutningsgraden blir för låg kommer projektet troligen inte att kunna genomföras. Detta är ett 
unikt tillfälle att till en rimlig kostnad ansluta sig till ett fibernät, dels får man tillgång till en snabb och 
framtidsäker uppkoppling, dels höjer man avsevärt värdet på den anslutna fastigheten. 
 
Vi vill även klargöra att anslutningsavgiften på 20 000 kr för hushåll med folkbokförda personer 
gäller enbart om man skickar in en bindande anmälan till projekt Boxholm fiber 2019 – EU. 
Det går alltså inte att ansluta sig till fibernätet senare för samma kostnad, utan då gäller helt andra 
förutsättningar och, om det ens är möjligt att ansluta, avsevärt högre kostnader för en anslutning. 
 
Viktigt att komma ihåg är också att anslutningsgraden i EU-projektet påverkar möjligheten för ägare 
av fritidsfastigheter att till en rimlig avgift ansluta sig till fibernätet. 
 
Vi vill ha din beställning absolut senast 2019-10-31. 
 
För De som så önskar kan Vi förmedla kontakt gällande avbetalningslösning och Vi kan även hjälpa till 
med kontakt angående grävning på egen tomt. Är något av detta av intresse, kontakta oss enligt 
nedan. 

Har Du frågor eller funderingar kring fiberprojektet är Du välkommen att kontakta oss via: 

 www.boxholm.se/bredbandsutbyggnad 

 E-post: fiber@boxholm.se 

 Telefon: 0142 – 895 57 
 

Med vänlig hälsning 
 
Boxholms kommun 


