
Anteckningar från möte med Telias representant Peter Wikstrand 2018-01-29 

Närvarande:  ca 15 representanter från stora delar av Tuna 

Bakgrunden till mötet  

Kontakter med IP Only har gett informationen att för de hushåll som tecknat sig för IP Only (t ex 

Fjälster, Vibo Östrahult, Spångenäs…) har nu 6 månader gått utan att byggbesked lämnats. Enligt 

uppgift vid tidigare möten kan man då ta tillbaka sin anmälan utan kostnad. IP Only har just nu för få 

hushåll och har därför förlängt sin kampanj to m 31 jan, efter det kan hypotetiskt ett byggbeslut 

komma, vilket gör att de sedan har två år på sig att bygga fibernätet. 

Det kan därför  vara viktigt att de som tecknat sig för IP Only bryter dessa avtal innan ett eventuellt 

byggbesked lämnas, vilket en stor majoritet av de närvarande bestämde sig att göra. 

Mötet önskade ge svar på dessa frågor: 

- Kan hushåll som bryter sitt avtal med IP Only gå över till Zitius kampanj till tidigare gällande pris? 

- Anslutningsgrad just nu för Zitius projekt i Tuna? 

- Möjlig tidplan för Zitius i Tunaområdet? 

Peter Wikstrand är Telias projektledare i Vimmerbyområdet, inkl Anen-Yxern. 

Bolagsombildning inom Teliakoncernen, Telia Infra - nybildat bolag för att samla byggande/ägande 

av fibernät inom Teliakoncernen (tidigare Zitius, Skanova) är de som driver fiberutbyggnad framöver. 

Projektet Locknevi-Brantestad (Anen-Yxern) har handlat upp Gamleby Schakt & Mark.  

Detta projekt sträcker sig ner till och med Hällerum och Blägda, bedöms delvis bli klart under 2018, 

resten mitten 2019. Därefter möjligt med fortsättning söderut mot Tuna, dock beroende på antal 

hushåll som tecknat avtal. 

Samma pris som tidigare gäller för Telia/Zitius dvs 21 900:- för de hushåll som ansluter sig från nu 

och framåt, görs som tidigare på www.fibertillalla.se. 

Anslutningsgrad Tuna 

Vid mötestillfället har teoretiskt ca 25% av alla postadresser inom området tecknat avtal med Zitius. 

Dessa postadresser innefattar dock med stor sannolikhet en hel del obebodda bostäder som ej lär 

vara aktuella för fiber, vissa utan el, en mängd sommarstugor, ladugårdar som tidigare haft 

telefonabonnemang et c. 

Mötesdeltagarna erbjöd sig att sortera i adresslistorna för att få bort ”orelevanta” adresser och 

därmed få en mer rättvisande anslutningsprocent. 

För statligt stöd behövs ca 85% av fast boende. Telia räknar dock mer på totala antalet anslutningar 

per grävd meter, och vill uppnå så många anslutna för att sedan kunna sälja tjänster. Sommarstugor, 

och möjliga blivande permanentboenden är viktiga för att få upp antalet och komma till byggbeslut. 

Trolig strategi är att börja utbyggnad där det kan ske utan att stödfinansiering är beviljad, för att 

uppnå effekten att fler vill ansluta sig när arbetet väl är påbörjat, och så småningom komma upp till 

nivån att statligt stöd kan fås. 

Även kommunen kommer bearbetas av Telia för att hitta lösningar och ev medfinansiering för att 

ansluta så stor andel som möjligt av alla hushåll. 

Vill senare även ha hjälp från Tunaborna med markavtal, överenskommelser med berörda markägare 

för att kunna gräva effektivaste sträcka, markersättning ca 5:-/meter 

Vissa byar kan hjälpas av att t ex vägsamfällighet lägger nere tomslang vid andra arbeten, dikning etc. 

Bestämmelser för Robusta nät via (Länsstyrelsen) föreskriver hur man förlägger tomrör på egen 

hand, exempel: länk 

//Tuna Intresseförening /Mikael Wall 

http://www.fibertillalla.se/
https://robustfiber.se/dokument/ARF_Bilaga2_Robusta_nat_v1_0.pdf

