Ansökan om projektstöd
Fiber till Röjeråsen
Övergripande
Ansöker du för egen räkning:

Nej

Uppgifter om stödsökande
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress

Föreningen Röjeråsens Byalag
Lidenvägen 14
79595
VIKARBYN
Kenth Jägers
0706255780

Övergripande
Välj det län där din investering eller ditt projektet ska genomföras
• DALARNA
Välj den kommun där din investering eller ditt projektet ska genomföras
• RÄTTVIK
Beskriv kortfattat vad investeringen eller projektet gäller
Projektet avser att framtidssäkra boende och företagande på orten genom att förlägga ett
stomnät av fiber för att möjliggöra för samtliga företag, fast och fritidsboende att enkelt
ansluta sig via fibernät till valfri operatör. Serviskanalisation kommer i samband med detta
att förläggas till fastighetsgränsen till de fastigheter som angränsar till schakt. Nätet
dimensioneras för att kunna ansluta alla fastigheter inom byn.
Beskriv varför investeringen eller projektet ska genomföras
Röjeråsen består av ca 140 bebyggda fastigheter varav ca 80 är fastboende, ca 50 är
fritidshus, 2 är hyresfastigheter och ca 10 är obebodda. Bland de fast boende finns 10-15
personer som bedriver verksamhet utöver jord och skogsbruk. Åldersfördelningen i
Röjeråsen är följande: 0-6 år 14 st, 7-17 år 25 st, 18-24 år 11 st, 25-44 år 41 st, 45-64 år
54 st, 65-79 år 40 st och äldre än 80 år 5 st. Föreningen har fått uppdraget att genomföra
projektet för att: Tillgodose behovet av ett snabbt och säkert internet för alla åldrars olika
behov samt att behålla och utveckla företagsamheten, minska utflyttningen, möjliggöra
distansarbete för fritidsboende osv.
Är du skyldig att redovisa moms för det du söker stöd för?
Nej
Motivera ditt svar
Föreningen är inte momsredovisningsskyldig. Förfrågan har ställts till Skatteverket 201410-12 men svar har inte inkommit.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Göran Back
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Land
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde

Göran Back
Röjeråsvägen 225
79595
Vikarbyn
Sverige
0248-21022
070-5364553
goran@spisarvet.com
Teknikspecialist

Kontaktperson Kenth Jägers
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Land
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde

Kenth Jägers
Röjeråsen Lidenvägen 14
79595
Vikarbyn
Sverige
0248-21077
070-6255780
kenth.jagers@jagers.se
Projektledare för byn.

Projekt: Teknik fiber
Utgifter
Utgiftstyp
Beskrivning
Belopp (kr)
Investeringar
Totalentreprenad
2750000
* Ej momsredovisningsskyldig – utgifter är redovisade inklusive moms.
Hur många personer uppskattar du får tillgång till bredband efter projektet?
Ange hur många personer som bor inom det område som ni avgränsat för
projektet enligt den karta ni ska skicka in tillsammans med ansökan. Siffran
används bara för att göra en prognos. Den används inte för att prioritera
ansökan.
350
Hur många hushåll uppskattar du får tillgång till bredband efter projektet? Ange
hur många hushåll det finns inom området som ni avgränsat för projektet enligt
den kartan ni skickar in. Det antal ni uppger kommer tillsammans med antalet
företag (inklusive andra byggnader) att användas för att räkna fram en
anslutningsgrad (%). Ange därför en så noggrann siffra ni kan.
130
Hur många företag uppskattar du får tillgång till bredband efter projektet? Ange
alla företag (inklusive andra byggnader som t.ex. hembygdsgårdar, kyrkor och så
vidare) inom det område som ni avgränsat för projektet enligt den karta ni
skickar in. Det antal ni uppgifer kommer tillsammans med antalet hushåll att
användas för att räkna fram en anslutningsgrad (%). Ange därför en så noggrann
siffra ni kan.
15
Ange antal beräknade anslutningar efter projektet. Ange hur många av de hushåll
och företag (inklusive andra byggnader) som ni tror kommer att ansluta sig till
nätet. Med ansluten menas att bredbandet går fram till huset. Det antal ni uppger
kommer att användas för att räkna fram en anslutningsgrad (%).

Anslutningsgraden kommer att användas för prioritering av ansökan. Ange därför
en så noggrann siffra ni kan. Anslutningsgraden måste uppnås för att få ut hela
stödet.
60
Hur många kilometer bredbandsnät planerar ni att bygga? Siffran kommer bara
att användas för statistikändamål. Siffran används inte för prioritering av
ansökan.
16
Avser ni att äga nätet efter att projektet är genomfört? Uppgiften kommer bara
att användas som information. Om ni ändrar er efter det att ansökan har lämnats
in så går det bra. Meddela i så fall länsstyrelsen i ditt län. Uppgiften används inte
för prioritering av ansökan.
Svar: Nej
Hur många timmar beräknar ni att arbeta ideellt i projektet? Siffran kommer bara
att användas för prognos. Den används inte för prioritering av ansökan.
500

Finansiering
Typ av finansiering
Sökt projektstöd
Privat faktisk finansiering

Belopp (kr)
1375000
1375000

Plan

Verksamheten idag
Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar
upp i denna ansökan?
Nej
Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Nej
Ange det slutdatum när du planerar ha genomfört investeringen eller projektet
2015-12-31

Projektorganisation
Namn
Roll
Yrkes- och branscherfarenhet
Utbildning

Göran Back
Teknisk expert för byalaget
Egen företagare samt som anställd inom
IT och GIS
IT utbildning högskolenivå

Projektorganisation
Namn
Roll
Yrkes- och branscherfarenhet
Utbildning

Bilagor som måste skickas in

Kenth Jägers
Byalagets projektledare
Arbetat med projektledning inom el och
teleområdet
Elingenjör samt 40p ekonomi

• Karta Bredband
• Stödberättigande kostnader Bredband
Bilagorna ska skickas till din länsstyrelse.

