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Nöjda. Tre glada styrelsemedlemmar, Truls Wiberg, Anita Nordqvist och Alf Karlsson ser
fram emot snabbare surf till sommaren.CHARLOTTE FERNEMAN

Stort steg för fiber
utanför Ullervad

MARIESTAD: Snabbare surf på landet

Vid mitten av sommaren ska de som anslutit sig till fibernätet på
landsbygden utanför Ullervad kunna surfa snabbare.
Den tredje mars togs första spadtaget för att gräva ner den två mil
långa fiberkabeln.
Tre glada representanter från styrelsen för Fiberföreningen Trilleholm - Boterstena
möter upp vid Ullervadsbron.
– Det blev ju vinter nu, det var inte meningen, säger ordförande Truls Wiberg.
Men arbetet fortsätter trots tjälen.

Hög andel
För drygt ett år sedan bildades föreningen, som nu har 97 medlemmar och 112
anslutningar. 91 procent av områdets hushåll är anslutna, vilket är en jättehög siffra.
Behovet av framtidens fibernät har varit akut, då både mobiltäckning och
internetuppkoppling är svajiga.
– Det är ett generationsskifte här ute nu med många yngre familjer som flyttat hit.
Men även äldre vill ansluta sig för att förbereda sig för att sälja huset så småningom,
säger Anita Nordqvist, vice ordförande och sekreterare.
– Det går inte att bo på landet om vi inte har fungerande uppkoppling, konstaterar
Alf Eriksson, styrelseledamot.

Ny projektmodell
Till en början var föreningens ambition att de skulle försöka få del av statsstödet.
Men i kontakt med Böja fiberförening (som tidigare arbetet med frågan i området)
samt kommunikationsoperatörsföretaget Zitius, fick de kunskap om en finansierad
projektmodell, där det statliga telebolaget Skanova blir ägare av fibernätet. För
fastighetsägarna innebär detta en engångssumma, beräknad till 20 900 kronor per
hushåll, för att installera fiber. Sedan är det fritt fram för varje hushåll att välja
leverantör av nättjänster.
– Alla medlemmar tyckte att denna modell lät bra. Och det innebär att
fiberföreningen inte kommer att behövas i framtiden, säger Anita Nordqvist.
Föreningens mål har varit att skaffa dess medlemmar fiber till så bra pris som
möjligt. I och med projektmodellen har föreningen spelat ut sin roll och på det
kommande årsmötet lyfts förslaget om att upphöra.
– Det är ju väldigt lyckat för oss att ha uppnått målet och därför bli överflödiga, säger
Wiberg,

Lång kabel
Arbetet med att skapa en hållbar digital framtid för landsbygden har varit lärorikt och
roligt, tycker styrelsemedlemmarna.

– Vi har varit en så bra grupp i styrelsen, med spridda kompetenser som kompletterat
varandra. Frågan är vad vi ska göra nu? Vi har haft så trevligt! säger Wiberg.
Fram till sommaren kommer anläggningsföretaget Peab, med underleverantörer, att
gräva ner två mil fiberledningar. Arbetet beräknas vara färdigt till mitten av
sommaren och då kan de boende i området kunna både ringa och surfa smidigare och
snabbare.
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Fiberområdet
Nykvarn - Trilleholm - söder om Ullervad bro - Marieäng
Längs gamla väg 48, området mellan Tidan i öster och väg 26 i väster
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