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Äntligen kan vi få fiber till Bodskär/Söderöra/Norröra 
 
Arbetet med att försöka få en fiberlösning på våra öar har genom styrelsen pågått under flera år och nu under hösten 
2019 har en nätlösning med många nya möjligheter uppstått: 

- Efter diskussioner med Förängsudden Fiber Ekonomisk Förening, FFEF har vi kunnat hitta en ny väg för 
sjökabeln som starkt sänker kostnaden för att knyta vårt nät in mot Internetoperatörerna. 

- Vattenfall har efter Alfrida beslutat att lägga ner luftkablar i mark på våra öar. De är just nu i startgroparna för 
att börja gräva ner kabel på Söderudden på Söderöra. De är även på väg att besluta om att lägga ner det 
mesta av de luftkablar som finns på öarna. Vår förhoppning är att vi då samtidigt kan lägga ner kanalisation 
att användas för fibernätet och därmed hålla nere kostnaderna. 

- Ev kan Telias nedläggning av det fasta nätet på öarna skapa nya möjligheter till återanvändning av deras 
infrastruktur. 

- Ytterligare optimering av fiberdragningar på öarna kan sänka kostnaderna väsentligt.  

- De stora operatörerna har tydligt deklarerat att de inte har för avsikt att bygga fibernät på öarna. 
 
Efter diskussioner mellan BSN Fiber och FFEF har vi kommit till samsyn att en mycket intressant väg framåt är ifall 
medlemmarna i BSN Fiber kan gå in under FFEF. Det skulle kunna skapa många synergier och möjlighet att använda 
den kompetens som byggts upp inom FFEF under de år som nätet på Blidö etablerats. Mer information om FFEF fås 
på www.blidobredband.se. 
 
En förutsättning för att BSN Fibers medlemmar ska kunna gå in i FFEF är att FFEF på sin stämma den 9:e maj 
beslutar att bygga ut sitt nät till Bodskär/Söderöra/Norröra. Vid ett positivt beslut ber vi alla BSN Fibers medlemmar 
och övriga intresserade på öarna att snarast anmäla sig till FFEF så att en slutprojektering av hur nätet ska byggas 
kan starta. Det är viktigt att många anmäler sig till nätet initialt för att kunna genomföra en byggnation. De som väntar 
med att ansluta sig kommer att kunna göra det men till en betydligt högre kostnad. 
 
I dagsläget finns ingen möjlighet till bidragsfinansiering. Medlemmarna betalar för sin del i investeringen och för sin 
anslutning på två sätt: dels som en kapitalinsats i den ekonomiska föreningen när anläggningsarbetena startar, dels 
en anslutningsavgift när fastigheten kopplas upp till nätet. 
 
Vi har en målbild att nätet ska kunna byggas till en kostnad för medlemmar som det kostar ca 30.000 kr. Denna 
kostnad inkluderar grävning och framdragning av fiber till tomtgräns, inkoppling av fiberanslutning och driftsatt. 
Grävning på tomten utförs / bekostas av fastighetsägaren. Till detta kommer en rörlig medlemsavgift om 200 kr/år och 
en månadsavgift om ca 100 kr/mån för att täcka driftskostnaderna. När nätet är driftsatt för dig som medlem kan du 
sen teckna olika tjänster (Internet, IP-telefoni och TV) med någon av alla operatörer som finns möjliga. 
 
Att observera är att detta nät ägs av medlemmarna genom fiberföreningen och ska inte jämföras med att individuellt 
skriva anslutningsavtal med de stora operatörerna såsom Telia/IP Only m.fl. Av de ca 30.000 kr är ca 2/3-delar, dvs 
ca 20.000 kr, en kapitalinsats som förblir en kapitaltillgång, att jämföra t ex med ett eget aktieinnehav. Detta till 
skillnad från en anslutning till de större operatörerna där all anslutningsavgift ges bort till operatören. Ett egenägt nät 
har vi full kontroll över och ju större föreningen blir desto bättre förutsättningar finns för att teckna gynnsamma avtal 
med tredje part. Allt prat om 4G/5G som en bredbandslösning ute hos oss är endast att betrakta som ett komplement 
till fiber. 
 
Om vi får klart med stort anslutningsintresse under Q2/2020 kan förberedelser för sjökabelläggning ske under Q3/Q4 
2020 och markarbetena påbörjas senast Q1/2021. De första fastigheterna kan då få uppkoppling under Q3/2021. 
Tidplanen påverkas av hur många som är beredda att gå med nu under 2020. 
 
För att få en uppfattning om hur många intressenter vi har till att få en fiberanslutning på ovanstående grunder skulle 
vi vilja att ni mailar ert intresse till bsn.fiber@gmail.com och anger namn och fastighetsnummer (t ex Söderöra 3:xx). 
Detta gäller både medlemmar och nya intresserade. OBS, detta är ingen bindande anmälan utan är tänkt som hjälp 
att kunna projektera hur nätet kan byggas mest effektivt. 
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