Bygden behöver enas om fiber
OKLART. För åtta månader sedan var inget klart och lika oklart är det idag.
Ska det bli fiberdragning norr om Karlskoga behöver de boende enas
Att man fick två aktörer, Telia
och IP Only, i samband
med fiberdragningen norr
om Karlskoga skulle genomföras
komplicerade situationen.
Avtal tecknades
hos båda och resultatet blev
att båda bolagen fick för få
tecknade avtal för att kunna
genomföra en byggnation.
De boende behöver enas om
vilket bolag man ska satsa på
för att få igenom en byggnation.
En av dem som förespråkar
Telia som aktör är Nina
Pont, boende i Kedjeåsen.
Hon valde bolaget eftersom
det var det logiska valet då
Telia kunde erbjuda alla
inom området fiber, något
som IP Only redan från början
meddelat att det inte är
aktuellt.
– Jag hoppas fortfarande
att folk som tecknat sig för IP
Only ska tänka om. Kruxet är
att folk inte vågar eftersom
de är rädda för att få betala
avgifter till IP Only för att de
bryter avtalet, menar Nina
Pont.

Nya erbjudanden
Det är däremot något som
Niclas Karnhill, pressansvarig
på IP Only, kan lugna de
boende med.
– Då vi inte investerat stort
i området kan man som kund
i detta område avbeställa
fiberanslutningen
utan kostnad,
men ju fler som gör det

desto sämre förutsättningar
finns det för oss att bygga ut
fibernätet, skriver Karnhill
i ett brev till tidningen och
meddelar där att företaget
kommer ha nya erbjudanden
under 2019.
En som redan tagit tag i
avtalsbiten är Maria Gräsberg
som bor i Öfalla, öster
om Granbergsdal. Hon och
hennes familj valde IP Only
inledningsvis, men när inget
hände så agerade de.
– Vi tecknade oss för Telia
också. Jag vill bara ha fiber,
det som alla ska ha rätt till,
säger Maria Gräsberg.
Vad var det som gjorde
att ni vågade teckna er
för Telia också, många är
oroliga för att bryta
avtalet med IP Only?
– Jag skulle kriga mig blå om
jag skulle tvingas betala för
något när de inte håller vad
de lovar, fortsätter Maria.
I ett brev som IP Only
skickat ut till de som tecknat
avtal har de garanterat
byggstart 2017 och leverans
av fiber under 2018. Nu är
det inte många veckor kvar
av 2018 och inget byggbeslut
är ännu planerad enligt
Karnhill.
– Det stämmer att vi har
utmaningar i att få upp tillräckligt
antal beställningar
för att kunna ta byggbeslut.
Vi kommer, som sagt, att
kommunicera ett förmånligt
erbjudande under första

kvartalet 2019, och hoppas
och tror att kunderna fortfarande
vill ha fiber från oss.
Många som var väldigt
positiva till er och
berömt era säljare
mycket har börjat tveka
på hur seriöst IP Only är
som företag. De upplever
att de får halva löften
och att inget händer
förutom att de skulle
drabbas av kostnader
ifall de drar sig ur trots
att det gått lång tid
sedan de skrev på. Vad
kan du svara på det?
– Precis som branschen i övrigt
har vi haft utmaningar
med förseningar i vissa områden,
vilket vi beklagar. Det
har berott på en långsam
tillståndshantering
men även
på att vi själva underskattat
svårigheterna i vissa delar av
landsbygden. Även om vi är
den enskilda aktör som bygger
mest på landsbygden så
vill vi självklart bygga ännu
mer. Vi har gjort flera förändringar

under 2018 som
vi kommer att ha nytta av i
den fortsatta utbyggnaden,
bland annat har vi förändrat
organisationen så att den är
bättre anpassad för landsortsutbyggnad
med fler
etapper som skapar en ökad
kontroll, menar Karnhill.

Behöver gå samman
Enligt Nina Pont behöver
bygden gå samman och väla aktör, annars
finns risken att det inte blir någon fiber
alls. Hon förespråkar Telia eftersom de
erbjuder att bygga till alla. Enligt siffror
som Nina fått tagit del av är det för lite
intresseanmälningar även hos Telia för att
de ska kunna börja bygga. – Det är 700
hushåll vi pratar om. Man skulle önska att
kommunen kan gå in och hjälpa till i
frågan, men de har hittills inte visat något
intresse för det trots att vi bett om det. Man
kan ju tycka att vi borde få någon form av
hjälp och stöd i att styra upp det här, vi
betalar ju skatt precis som alla andra i
kommunen, avslutar Nina.
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