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Statusrapport för projekt Boxholm fiber 2019 - EU
Projektet befinner sig nu i planeringsfasen, vilket innebär att vi registrerar de bindande beställningar
som inkommit och utifrån dessa görs en projektering av fibernätet. När den projekteringen är
genomförd kommer en preliminär tidplan att tas fram och presenteras.
Målet är att påbörja grävning och dragning av fiber nu under hösten. I vilken del av projektområdet vi
börjar bygga fibernätet kommer att beslutas efter att projekteringen är klar, men som det ser ut i
dagsläget kommer byggnationen att påbörjas i norra delen av området.
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. Det går givetvis bra att skicka in en beställning även om
man tidigare tackat nej eller inte skickat in någon intresseanmälan.
Det är mycket viktigt att vi får in bindande beställningar till projekt Boxholm fiber 2019 – EU, kommer
vi inte upp till en anslutningsgrad på 86 % av hushållen med folkbokförda personer inom
projektområdet riskerar vi att inte erhålla EU-bidraget och därmed riskeras att hela projektet inte går
att genomföra.
Vi kommer i närtid att ringa runt till de som tidigare anmält intresse men som inte skickat in
beställning för att påminna om vikten av att skicka in beställning snarast. Trots detta är det viktigt att
den här informationen om projektet sprids inom området av Er alla som berörs.
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 betydligt högre kostnader för 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.
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
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