
VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

ANSOKAN OM VGR BREDBANDSSTOD
1. Allmänna uppgifter
Fibrering Gesebols telestation (utpekat bristomräde)

Projektperiod: 2018-09-01-2019-02-28

Sökt belopp frän Västra Götalandsregionen Projektets totalkostnad

852 500 kronor 1 705 000 kronor

2. Uppgifter om sökanden
Sökande: Bollebygds kommun, samhällsbyggnadsnämnden

Org. Nummer 212000-2973 Telefon 033-23 13 00

Adress Bollebygds kommun, 517 83 Bollebygd Fax

Arbetsställenr

(fäs frän SCB)
Webbadress www.bollebygd.se

Postnummer/

Postort

517 83 Bollebygd

Plusgiro Bankgiro Bankgiro 5932-7304

3. Underskrift
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Samtidigt medges att projektansökan fär tas upp
och diskuteras med berörda parter.

Vidare medger undertecknad eniigt 10 § personuppgiftslagen, SFS 1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som lämnats i an
sökan fär behandlas pä sädant satt ochyi sädan omfattning som är nödvändig för Västra Gö,talandsregionens hantering av ärendet.

''/6 K /M^ —^
cT Ii 01r~^

Datum Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydiigande



4. Projektledare

Namn: Per Hagehammar

Telefon: Mobil: 070-570 85 00

E:post per,hagehammar@gmail.com

Arbetsgivare om annan an sökande: Statsnätskonsult 1Väst AB

5. Projektets syfte, mal och beskrivning

Mobil: 070-570 85 00

Syfte:

Att avhjäipa, av VGR utpekad, bredbandbrist. Eft stamnät behövs tiii ett idag radiolänkansiutet teiestatlonsomräde (Geseboi).
Enilgt VGRs rlktlinjerför bredbandsstöd har kommunen ett ansvar för att föresiä och prioritera biand tänkbara utbyggnadsobjekt vid be-
gränsade finansieila resurser. Nägon marknadsanaiys har därav inte tagits fram da det är en av VGR utpekad brist som är prioriterad.

Mai:

Att nä upp tiii det nationeiia/regionaia/iokaia malet om att minst 95 % av kommunens invänare skaii ha tiiigäng tiii minst 100 Mblt/s är 2020.

Projektbeskrivning (bifoga även en karta)
Fibrera Gesebols teiestation. Matningen kommer att dras frän Oisfors teiestation. Fastigheterna utmed dragningen kommer att förberedas
för fiber genom att göra avsättningar för dessa. (sk noiior)

6. Följer projektet riktlinjerna i dokumentet Riktlinjer VGR Bredbandsstöd av den 2015-
01-01?

Ja, en ett bristomrade som pekats ut i riktlinjen fran VGR.



7. Kostnadsberäkning (slutligt stöd betalas ut efter redovisning med fakturaunderlag)
Ca 5500m x 310 kr = 1 705 000 kr

8. Ägande, drift, övervakning och tjänsteleverantör till bredbandsnätet
Beskriv Ert upplägg
Det kan vi inte svara pa innan upphandlingen ar klar

9. Finansiering
FInanslärer - typ av finansiering Summa

Offentliga finansiärer
Bollebyqds kommun + VOR + ev anbudslämnare

1 705 ODO kr

Privata finansiärer

Summa total finansiering 1 705 OOOkr



Bilagor till ansökan

1 Bredbandsstrateqi (IT-Infrastrukturplan, inklusive marknadsanalys)

2 Beräkninqsunderlaq projektbudget

3 Karta

4

Kommunala styrdokument (Mal och budget 2018-2020 frän kommunfullmäktige samt verksam-
hetsplan för samhällsbyqgnadsnämndnen.

5

6

Ansökan inkl bilaqor skickas •

Västra Götalandsregionen
Eric Akerlund
Box 1091

405 23 Göteborg


