Fiber i Farstorp – ett landsbygdsutvecklingsprojekt i samverkan med EU

Den 5 april fick föreningen positivt besked på sin ansökan om EU-stöd till fiberutbyggnad i
Farstorp med omnejd. Stödet finansieras av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden
”Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden” och omfattas av
prioriteringen ”Öka tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik på landet”. Slutdatum för projektet är satt till den 30 juni 2020.
Projektet syftar till att Farstorp med omnejd skall få tillgång till den bästa och snabbaste
överföringskapaciteten inom data-/IT-kommunikation. Totalt omfattar projektet drygt 300
hushåll med permanentboende och ett antal företag/organisationer men även fritidsboende
som är intresserade av erbjudandet. Rent praktiskt innebär detta i stora drag att föreningen
kommer att projektera arbetet, ansvara för att det blir genomfört och slutligen att fibernätet
görs tillgängligt för olika tjänsteleverantörer som vill leverera sina tjänster (telefoni, TV, data
m.m.) via nätet.
Projektet är både omfattande och tidkrävande men föreningens ambition är att starta upp
projektet så snart som möjligt och vara klara med själva fiberdragninge n under vårensommaren 2019. Sedan skall nätet slutbesiktigas och godkännas. Därefter skall föreningen
slutredovisa projektet för länsstyrelsen/Jordbruksverket och ansöka om slututbetalning av EUstödet. Föreningen räknar med att allt detta skall vara klart i god tid innan projektets
slutdatum. Givetvis kommer projektet att avrapporteras successivt till länsstyrelsen och
Jordbruksverket under hela projekttiden.
Projektarbetet startar upp med föreningen nu kommer att ta fram underlag för upphandling av
entreprenaden dvs. själva grävnings- och fiberläggningsarbetet, ta kontakt med länsstyrelsens
naturvårdsenhet och Trafikverket, göra bygglovsansökan, teckna markupplåtelseavtal m.m.
Detta kommer givetvis att ta sin tid och styrelsen har valt att ”skynda långsamt” så att allt blir
rätt från början. Ambitionen är att arbetet med grävningen skall komma igång under 4:e
kvartalet i år.
Detta är en satsning för bygden och för framtiden, allt i syfte att Farstorp med omnejd även i
fortsättningen skall vara en bygd att leva och verka i för alla generationer. Styrelsen hoppas
på samma engagemang och support som vi mött hittills under den tid föreningen varit
verksam.

