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___________________________________________________________________________

Först av allt vill vi önska er Alla

Glad påsk
Ta väl hand om er och respektera de råd som finns i dessa Covid tider så tar vi nya tag på
andra sidan påsk.
___________________________________________________________________________

Nyheter efter senaste informationsbrevet
Tyvärr har det gått alldeles för lång tid sedan förra informationsbrevet.
Vi ber om överseende med detta, men vi har inte haft något direkt att delge.
Vi har i mellantiden lagt ner mycket arbete på att tillsammans med ny leverantör försöka
arbeta fram en detaljerad plan som skulle ge oss en bra installation i vårt område.
Ambitionen var och är att installationen skulle kunna byggas rent kommersiellt (utan bidrag
från stat eller kommun).
Vi har definierat sträckor som skall grävas, plöjas eller i de mest utsatta områden kunna dras
i stolpar för att kunna erbjuda alla de som vill ha fiber en anslutning.
Vi har ständigt stött på saker som gjort kalkylen svår att räkna hem. Just för stunden
avvaktar vi ett besked från Kraftringen om man kan använda deras elstolpar att också hänga
fiberledningarna i för de mest svårtillgängliga områden.
Trots alla ansträngningar med att ta fram olika alternativ för en kommersiell lösning har vi
ännu inte lyckats med detta. Vi kan också konstatera att den senaste kalkylen ligger långt
ifrån vår målbild. Den ligger dessutom långt över den preliminära kalkyl som togs fram i
september då vi var optimistiska om att finna en lösning.
Ärligt talat förstår vi inte hur denna kostnadsökning kunnat bli så stor.
Man kan på sitt sätt säga att vi nått till vägs ända och gått in i ”väggen” med den leverantör
som vi hoppades skulle ge oss en installation. Det återstår dock att se om ett positivt beslut

från Kraftringen avseende luftledningar kan ge en så mycket bättre kalkyl, att det blir en
lösning på helt kommersiella villkor, vilket varit målet.

Men vi har inte gett upp!!
Vi fortsätter att arbeta med den tilltänkta leverantören för att se om vi kan hitta en spricka
i den muren.
Samtidigt tittar vi på alternativa lösningar för att nå fram till målet. Här har vi även
kommit en bit på väg.
Vi räknar kallt med att hitta en lös planka i ”väggen” så vi kan krypa igenom den så
småningom.
Vi jobbar helt enkelt vidare för att hitta rätt lösning.

Vad pågår i kulissen.
Det pågår för stunden en genomgång på kommunal nivå av alla de som blev utan fiber i Telia
installationen. Detta efter att en motion gått igenom där det fastslogs att alla som vill ha
fiber i Höörs kommun skall erbjudas detta på ekonomiskt rimliga villkor. Detta är ett positivt
steg.
Det har även tillkommit pengar i den statliga budgeten för att fortsätta utbyggnaden av fiber
till de som ännu inte erhållit anslutningar.
PTS, Post och Tele Styrelsen har begärt underlag från kommunerna med vilka som inte fått
installation. Denna sammanställning är inlämnad och det väntas besked från PTS i mitten av
april. I mitten av maj blir det troligen öppet för anbud från de olika leverantörerna baserat
på de bidrag som PTS har beslutat om.
Detta ”kan” då innebära att det eventuellt kommer statliga pengar som kan hjälpa oss med
installation i vårt område.
Viktigt att notera är att detta gäller för hela Sverige och det är inte så många pengar i
budgeten så att det räcker för allt som behöver göras.
Man kan inte heller utesluta att tilltänkta leverantörer avvaktar denna tilldelningen av
pengar från PTS för att göra installationerna mer ekonomiskt gynnsamma.
Om allt då ev. faller på plats så skulle det kunna vara möjligt att börja installera
sensommar/tidig höst 2021. Men då måste verkligen alla kort falla på rätt plats.

Glad påsk och ta hand om er!
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