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fibedOtenjng diskuterar med Bengt Adlérj på
[Orongsudden "ber om hut man ska dra
sjökabel från Btomskdr.

Fiber på bred front
Text Olle Larsen I Foto Bengt Eller

Nu ser det ut som öborna själva fixar bredband till Norrora
och Söderöra. De stora operatörerna är inte intresserade
av glesbygden men på Blidö finns kompetensen att dra
bredband ut till öarna.

— Vi har mott ett stort och positivt intresse
från oarna, sager Bengt Adlén på fören-
ingen FOrångsudden fiber. Fortsätter det
så kommer vi att greja det har.

Om allt går enligt de nya planerna kom-
mer man att dra en sjökabel från Bromskår
på Blidö till Bodskår som år narmast från
Blido och sedan vidare till Söderora och
Norrora. Forangsudden Fiber har tidigare
dragit kabel Over till Granooren och Fur-
holmen.

— Så vi har både kompetensen och en
kabel som bara ligger och vantar. Vi har fått

klart med markagarna på båda sidorna så
det har blir precis den navelsträng öarna

behöver, säger Bengt Adlén.

De boende på öarna har en egen fi-
berfOrening, Bodskår SOderOra NorrOra

fiberförening, BSN, som i samarbete med

Forangsudden Fiber planerar sjokabeln

från Blidö.

— En bra uppkoppling ar en förutsattning

för verksamheten ute på öarna. Det finns

också ett stort intresse från fritidsboende,

sager Per Grahn-MOller i BSN.

Bred kamp
Under åren har man försökt att få till olika

lösningar på fiber och bredbandsnät. Man

hoppades att man skulle kunna få internet

via masten på Svartloga och olika mobila
lösningar.

- Men det verkar inte som om någon av

de stora aktorerna tycker att vi ar tillrack-

ligt intressanta eller lönsamma. säger Per

Grahn•MOIIer.
Alternativet har visat sig vara Förangsud•

den Fiber som år en intresseförening dår

medlemmarna betalar för sitt eget nat och

dår kostnaden eller investeringen hamnar

på samma nivå som till exempel Telia. Skill-

naden år att medlemmarna äger sitt nåt

och har ett storre inflytande.

- Vi har ju också en mycket storre nar-

varo och kan på någon minut hjalpa till att
Söka och ordna om något blivit fel i upp-

kopplingen, sager Bengt Adlén.
Ett exempel ar att nar de andra fiber- och

mobilnäten la av under stormen Alfrida så

fungerade Förångsudden Fiber. Detta på

grund av att de har en annan uppbyggnad

och stromfOrsOrjning än de stora aktö-

rerna.

Det som avgjort den nya satsningen på

sjökabel är att man hittat en ny vag för sjö-

kabeln som starkt sänker kostnaden for att

knyta nätet till internetoperatorerna.

- Vattenfall har börjat lägga ner luftka-

blar i mark på våra Oar Vår förhoppning år

att vi då samtidigt kan lågga ner kanalisa-

tion for fibernätet och dårmed hålla nere

kostnaderna, säger Per Grahn-Moller.

Men det hela hänger på vad medlem-

marna rostar för vid stämman i Förångsud•

den Fiber den 31 maj om utbyggnaden och

samarbetet.

- Vi undersöker nu intresset hos våra

medlemmar och det ar positivt. De som

vantar med att ansluta sig kommer också

att kunna gora det men till en betydligt hö-

gre kostnad.

Inga bidrag
I dagsläget finns ingen mojlighet till bi-

dragsfinansiering. Medlemmarna betalar

for sin del i investeringen och för sin anslut-

ning på två satt: dels som en kapitalinsats

i den ekonomiska föreningen nar anlägg-

ningsarbetena startar, dels en anslutnings-

avgift når fastigheten kopplas upp till

natet.

- Vårt mål år att nåtet ska kunna byg-

gas till en kostnad for medlemmar på cirka

30.000 kr. Denna kostnad inkluderar grav-

ning och framdragning av fiber till tomt-
grans, inkoppling av fiberanslutning och

driftsatt. Gravning på tomten utfors / be-

kostas av fastighetsagaren. Till detta kom-

mer en rorlig medlemsavgift om 200 kr/
år och en månadsavgift om ca 100 kr/mån
som beslutas om vid varje stamma. Når

nätet år driftsatt kan medlemmarna sen

teckna olika tjänster (Internet, IP-telefoni

och TV) med någon av alla operatorer som

finns möjliga,
- Om allt går som vi hoppas kan de för-

Sta fastigheterna få uppkoppling tredje

kvartalet 2021. sager Bengt Adlén.

På Forangsudden Fiber år man väl förbe-

redda och har som sagt färdig kabel som
ligger och vantar och färdiga avtal.

- For oss ar det enkelt att dra igång arbe-

tet med sjokabel och uppkoppling och vi
gor allt för att kapa kostnaderna, Vi har bra
avtal med flera leverantörer sedan tidigare
och vi har visat att vi kan bygga fibernat
som fungerar aven når det stormar, säger
Bengt Adlén.

ILM Rehab
Borgö 3, 760 17 Blid

Telefon

0707-171742

www.ilmrehab.se

akupunktur
massage
zonterapi
hot stone massage
lymfmassage

VASS
KLIPP

+46 705 825 080NING tunetihallsbergab@gmail.com
www.vassklipparn.se


