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Hej fibervänner! 

Det har varit en händelserik vinter och nu är det dags att dela med sig av vad som hänt. 
Dessutom kommer vi i korthet redogöra för hur vår ansöka ser ut och presentera ett 
alternativ som vi vill att ni svarar på (mer om detta längre fram i denna text). 

Vad har hänt sedan sist vi la ut information via FaceBook och vår hemsida? 

Som du kanske kommer ihåg så blev vi inte utvalda i den tilldelning av bidrag för 
fiberutbyggnad som gjordes under hösten 2016 (Grattis till Ljusterö). Inte heller i den 
tilldelning som gjordes i mars 2017 (Grattis Ornö, Nämdö, m.fl.).  

Vän av ordning undrar nog hur det kommer sig. Enkelt uttryck är detta beroende på att 
nuvarande regelverk till största delen bygger på att premiera områden med många 
fastboende, vilket vi inte har inom vårt område. Detta medför, nu och tills man ändrar 
villkoren, att vi missgynnas och att chansen för oss att få dessa bidrag är ganska låg. 

Hur ser då vår ansökan ut? Vi har projekterat ett fibernät över Söderöra, Bodskär och Norröra 
för cirka 110 medlemmar, där vi hämtar vårt ljus i fibern ifrån Förängsudden på Blidö. 
Förutom några kilometers sjökabel så är det ett ansenligt kabelnät som ska anläggas, med 
tillhörande grävarbeten och byggnation samt kabeldragning på land såväl som i vatten. 
Massor av tillstånd ska till för att detta ska kunna genomföras och många kommer att bli 
påverkade av kabeldragningen. 

Blir det bra? Är det inte dyrt? Är det värt det? Svaret är Ja på alla tre frågorna (annars skulle 
vi inte göra detta). Kostnaden per medlem, inklusive bidrag ifrån Länstyrelsen, för hela 
kalaset ligger på cirka 33.000:-. Till detta tillkommer kostnader för varje medlem för att få 
fibern in i huset. Detta är en ansenlig summa men det är ny infrastruktur vi skapar som ger 
mervärde för varje medlem och för området. 

Ska vi ge upp? ALDRIG! Vad gör vi nu? Nu har vi tittat på vad som händer i vårt närområde 
och tittat på alternativa lösningar. 

I vårt närområde kryllar det av aktivitet. På Blidö växer fiberföreningar upp snabbare än 
vårlökarna vilket indirekt gynnar oss men inte tillräckligt för att ge oss fördelar hos 
Länstyrelsen. Det är nog troligt att inom några år så har fibertäckningen till hushållen på Blidö 
ökat markant. På Svartlöga pratas det om att en teleoperatör vill anlägga en telemast för att 
ge sina kunder bättre täckning.  

Vi har varit i kontakt med en leverantör, Teracom, som har en lösning som skulle kunna vara 
tänkbar för vår del. I Teracoms lösning, Air2Fibre, får du din anslutning via en mast på 
Norröra och en på Söderöra. Denna mast kommer att stå på öns högsta punkt och sticka upp 
någon meter över trädtopparna. Från denna mast skickar signalen till en mottagare på ditt 
hus, t.ex. på din tv-antenn, och vidare in i huset. Denna lösning gör att vi slipper en massa 
sjökabel samt en massa grävarbete. Kostnadsmässigt ligger denna lösning mycket billigare än 
lösningen i vår ansökan, mellan 10.000 – 15.000 (slutligt pris vet vi när Teracom gjort en 
detaljprojektering för varje anslutning). 
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För att vi ska kunna veta om detta kan vara intressant så har Teracom gjort en liten enkät 
som du ska fylla i. Var inte orolig! Du förbinder dig inte till något utan detta är bara för att se 
vilket intresse som finns. 

Efter att vi fått in svaren och antalet positiva svar är tillräckligt många för att försvara 
satsningen så kommer Teracom gå vidare med en detaljprojektering. 

Viktigt att veta är att om vi väljer denna väg så kommer vi ta tillbaka vår ansökan ifrån 
Länstyrelsen och inte gå vidare med det fasta nätet. 

Enkät, intresse: 
https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1092548&Pwd=12753598  

Mer information: https://www.teracom.se/utbud/kommunikationsoperator/air2fibre/ 

Om du har frågor så kontaktar du BSN Fiber via epost: bsnfiber@gmail.com 
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