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Långaryds fiberförening ansoker hos kommunstyrelsen om ett bergensåtagande på 5 000 000 SEK for banklån.

Längaryds fiberförening (ekonomisk forening) kommer i bertan av 2015 påbörta anläggandet av ett fibemät inom
föreningens verksamhetsområde.
Föreningen har idag drygt 380 medlemmadmedlemsfastigheter och kanalisafionen för fibernätet beräknas bli ca
160 km långi.
Föreningen har beviljats medfinansiering från Post- och telestyrelsen (890 DOCIkr),Region Halland (1 750 000kr)
samt Länsstyrelsen (3 560 003kr) vilket ger en lotalsumma på
6 200 000kr.
Totalkostnaden för projektet beräknas bli 15 000 000 kr.
För att lösa likviditeten under projektets gång kommer föreningen att behöva ansöka om ett banklån och behöver
då ett borgensåtagande från Hylte Kommun.
Anledningen till lånebehovet är au fakturoma från leverantorerna skall betalas och sedan redovisas inför
utbetalning av medfinansieringsmedel Handläggningstiden uppges vara lång (3 månader). Dessutom blir
momsbeloppen betydande under slutel av byggnationen.

Vi har bråttom att hinna bygga klart delar som maste slutredovisas for bidrag.
Därför behöver vi beslutet senast 20 februari 2015.

Landeryd 2014-12-30
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Protokoll
Konstituerande sammanträde i Långaryds Fiberförening den 24 april 2014.
Plats: Nyarps bygdegård
§§ 1-10
Närvarande
Bo Eriksson (ordförande)
Kjell Axelsson (styrelseledamot)
lina Hagström (styrelseledamot)
Thom Ericsson (styrelsesuppleant)
Lennart Erlandsson (styrelseledamot)
Lars-Johan Svedberg (styrelseledamot)
Ej närvarande
Johan Edenholm (styrelseledamot)
Bengt-Göran Kjeller (styrelseledarnot)
Fredrik Andersson (styrelseledamot)
Patrik Roos (styrelseledamot)

§1

Ordförande öppnade mötet

§2

Dagordning och kallelse godkänns

§3

Kjell Axelsson utsågs till att justera protokoll

§4

Johan Edenholm utsägs till sekreterare i styrelsen

§5

Lars-Johan Svedberg utsågs till vice sekreterare i styrelsen

§8

Lina Hagström utsågs till kassör

§7

Lennart Erlandsson utsågs till vice kassör

Styrelsen beslutade att föreningens firma ska tecknas, förutom av styrelsen i sin
§8
helhet, ordforande eller kassör var för sig. Anrnälan skall göras till bolagsverket eftersom
ändringar har gjorts i styrelsen.
§B

Beslutades att nytt möte inte behöver bestämmas, ev frågor sköts via mail
tills behov finns av ett sittande sammanträde

§10

Ordföranden

avslutade mötet.
Justeras
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Protokoll fört vid styrelsemöte

Långaryds fiberförenlng

Datum:
Tid:
Plats:

2014-12-30
18:00 —22:45
Hos Lina Hagström

Nårvarande:

3o Eriksson
Johan Edenhoirn
Bengt-Göran Kjeller
Kjell Axeisson
Patrik Roos
Una Hagström
Lars-Johan Svedberg
lennart

Ertandsson

Mötets öppnande
Bo Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Val av sekreterare
Johan Edenholrn valdes till sekreterare
Val av justerare

Bengt-Göran Kjeller och Lina Hagström valdes till justerare.

§5

§ 6.

Borgensansökan
gick igenom och justerade borgensansökan, ställd till kornmunstyrelsen.
Styrelsen beslutade att denna ska skickas in till Komrnunstyrelsen i Hylte
Kommun.
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Bo Eriksson, ordförande
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Kjeller, justerare

ohan Edenholm, sekreterare

Lina Hagström, justerare
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