
Fibern har anlänt till Vitemölla! 
Tyvärr har vi i Vitemölla genom olyckliga omständigheter blivit drabbade av ett antal 
förseningar när det gäller installationen av fiber. Helt i enlighet med tidigare 
löften genomfördes detaljprojekteringen av samtliga fastigheter under den gångna 
sommaren. Under september/oktober har IP-Only och deras turn-key entreprenör KASAB 
dessutom utfört förprojekteringen av ledningsdragning och placering av fördelningsskåp i 
gatorna. Dessa båda aktiviteter har varit viktiga grundförberedelser för det efterföljande gräv-
och installationsarbetet längs Lejegatan och matningen in i småsträddena för att nå ut till de 
individuella fastigheterna. Baserat på detta underlag har också ett flertal 
fastighetsägare liksom KASAB redan grävt färdigt och lagt ned rör på de 
individuella tomterna för den kommande gatuanslutningen. Det avslutande steget blir därefter 
att man kommer att blåsa fibern i de nedgrävda rören och samtidigt koppla in 
bredbandsomvandlarna inne i fastigheterna. 
 
Fiber installeras för närvarande över hela landet vilket har medfört enormt stor 
arbetsbelastningen hos många entreprenörer med tillgång till rätt grävutrustning och 
kompetens. Denna växtvärk i branschen har skapat en turbulens med inslag av Vilda Västern 
karaktär. I kombination med hård press från beställaren – IP-Only och begränsade 
resurser hos entreprenören KASAB har medfört en icke oväsentlig överbelastning med interna 
störningar som följd i KASABs organisation. Under sensommaren och hösten har KASAB´s 
huvudägare sökt ett antal olika vägar för att få in förstärkning avseende såväl kapital som 
övriga resurser. Detta har dock tyvärr dragit ut på tiden och därmed drabbat framförallt oss i 
Vitemölla som just stod i tur för installation när dessa problem uppkom. 
 
Oklarheter från kommunens sida avseende grävtillstånd för vissa delar  av Vitemölla 
har dessutom ytterligare fördröjt starten med några veckor. En fråga som dock genom vår 
medverkan har lösts så att utmärkning av befintlig ledningsdragning har kunnat genomföras. 
 
Vidare har IP-Only har också sett till att möta KASAB´s överbelastning genom att teckna 
avtal med ytterligare en entreprenör vilken redan kommit igång med grävningsarbeten i S:t 
Olof därefter följt av Vitaby. 
 
Positiva Nyheter! 
Efter dessa utdragna förseningar kan vi nu rapportera positiva nyheter! Ägar- och 
ledningsfrågan i KASAB är löst med en ny seriös och erfaren delägare (Erlandssons Bygg, 
Göteborg) som dessutom kommer att sätta in kompletterande grävresurser från mellersta 
och norra Sverige. Resultatet av detta kan vi dessutom redan se. Grävning med kabelläggning 
för anslutning från Kivik är i full gång och har redan nått fram till Vitemölla. Fastigheterna 
längs Lejegatan blir de som först kommer att installeras varefter man sedan successivt 
fortsätter upp i backen och vidare mot Furet. 
 
Viktig medverkan från berörda fastighetsägare. 
För att arbetet med installationen skall fungera så smidigt som möjligt är det nu viktigt att 
samtliga fastighetsägare kan medverka genom att se till så att installatörerna får tillgång 
till fastigheterna. Vid installationen av bredbandsomvandlaren krävs nämligen att 
installationspersonalen kan komma in i fastigheten och genomföra installationen på avtalad 
plats. Detta kräver naturligtvis närvaro av fastighetsägaren eller genom lämpligt ombud.  
 
Med den nu nästan tre månaders försening som uppstått kan naturligtvis IP-Only/KASAB inte 
längre kan garantera att samtliga fastigheter hinner bli uppkopplade före årsskiftet. I bästa fall 



kan ett antal fastigheter längs Lejegatan hinna få ljus i sin bredbandsomvandlare före jul och 
att arbetet där efter kommer att fortsätta efter helgerna med kompletterande resurser. 
 
Val av kommande tjänsteleverantörer 
Genom ett olyckligt missförstånd i kommunikationen blev informationen i senaste Lejebladet 
inte helt korrekt när det gäller mitt åtagande kring en eventuellt samordnad upphandling av 
kommande tjänsteutbud via fibern. Frågan har diskuterats, men redan från början har jag ställt 
mig något reserverad till uppdraget av ett antal skäl. Det finns ett stort och fortfarande 
växande utbud av tjänsteleverantörer och tjänster att välja bland via det öppna fibernät som 
vi nu får installerat. Detta är naturligtvis väldigt positivt då det skapar stora möjligheter 
att individuellt välja ett paket som passar den enskilda fastighetsägarnas egna preferenser. 
Denna valfrihet begränsar dock möjligheterna till en samordnad upphandling av 
ett ”standardpaket” som skulle kunna passa alla. M h t befintliga avtal och framtida behov kan 
det alltid finnas egna preferenser bland fastighetsägarna avseende val av 
leverantör, tjänsteinnehåll, avtalslängd, uppsägningstider på såväl befintliga avtal som de nya, 
mm. Konkurrenssituationen på denna marknad är därtill väldigt dynamisk vilket kan göra det 
svårt att bedöma vilken utbuds- och priskombination som visar sig mest lönsam under den 
valda avtalsperioden. Med denna bakgrund är jag därför inte helt komfortabel med att ikläda 
mig denna samordnande roll när det gäller tjänsteavtalen. För egen del kommer jag att titta 
närmare på aktuellt utbud när väl fibern finns installerad och driftsatt eftersom utbud och 
priser som nämnts är under ständig förändring. 
 
Låt oss nu hoppas att denna senaste uppdaterade planering håller hela vägen och att vi mycket 
snart kan se både juleljus och fiberljus i våra hus. 
 
Bästa hälsningar 
Mats på Hojan. 
 


