
Hejsan! 

Här kommer senaste nytt om fiberinstallationen till Vitemölla. Tyvärr liksom på de 
flesta andra orter i kommunen har vi blivit utsatta för förseningar, vilka delvis 
beror på utdragna processer med kommunens och Länsstyrelsens grävtillstånd. 
Därtill har sannolikt också IP‐Only och dess ”turn‐key” ansvariga entreprenör 
KASAB till stor del underskattat resursbehovet avseende inom såväl projektering 
som den faktiska grävningen och installationen. Men det ser absolut inte helt 
mörkt ut och……. 

Fiberutbyggnaden står inte helt stilla under sommaren och baserat på nuvarande planer så gäller följande: 

Utbyggnaden till mindre orter och landsbygd 

Om allt går vägen med intresseanmälan och bidragsansökningar kan vissa delar redan komma att påbörjas under första delen av 2016! 

Utbyggnaden till de större orterna 

       Numera sköter KASAB all tidsbokning oavsett om det gäller tomtprojektering eller fiberindragning. KASAB nås via e-post på 
adressen;simrishamnstadsnat@kasab.se 

       Till alla orter där grävning inte påbörjas före sommaren kommer IP-Only att skicka ut ett brev till de som tecknat ett 
anslutningsavtal med information om varför byggstart flyttats fram och också när utbyggnaden nu beräknas påbörjas. 

       För orter där utbyggnaden ska vara klar under första halvåret 2016 så förutsätter angivet färdigdatum nedan att det inte 
blir en besvärlig vinter! En brasklapp som inte bör gälla oss då det skall vara klart innan årskiftet. 

       Skillinge och Brantevik: Här sker denna vecka inkoppling av eftersläntrare, d v s till fastigheter där ägaren först nu är på 
plats. 

       Kivik: 230 villor ska vara färdiginkopplade senast den 30/6. 

       Borrby: Det teknikhus som behövs i varje större ort har ej kunnat ställas på plats då en granne överklagat byggnadslovet. 
Av det skälet har alla gräv- och fiberdragningsresurser flyttats till Hammenhög. Så fort bygglovet är på plats återstartar arbetena i 
Borrby. 

       Hammenhög: Teknikhus redan på plats och fibern från Simrishamn ska vara indragen i teknikhuset senast den 13/7 då 
även alla fastigheter som tecknat avtal ska vara inkopplade. 

       Gärsnäs, S:t Olof och Simrislund: Utbyggnaden påbörjas efter semestern (d v s i augusti), först med detaljprojektering, 
grävtillstånd mm så något grävarbete kommer inte att vara synligt direkt. Inkoppling kommer att ske successivt under september till 
november. I dessa orter kommer även så kallad fräsgrävning att kunna användas vilket i bästa fall ökar utbyggnadstakten. 

       Baskemölla: Utbyggnadsstart (detaljprojektering först) 1/11 i år. Alla inkopplade senast 31/3 nästa år. 

       Vik: Utbyggnadsstart (detaljprojektering först) 1/12 i år. Alla inkopplade senast 30/4 nästa år. 

       Vitaby: Utbyggnadsstart (detaljprojektering först) 1/11 i år. Alla inkopplade senast 30/4 nästa år. 

       Ö Tommarp: Utbyggnadsstart (detaljprojektering först) 1/12 i år. Alla inkopplade senast 31/5 nästa år. 

       Örnahusen: Utbyggnadsstart (detaljprojektering först, mycket dock redan klart!) 1/10 i år. Alla inkopplade senast 31/12 i 
år. 



       Simris: Här kommer först sälj att ske under juli. Förutsatt att mer än 30 % vill ha en anslutning är målet att ha alla 
inkopplade under slutet av kvartal 2 nästa år,och sist men inte minst……. 

       Vitemölla: Tomtprojektering i juli med personlig kontakt med varje husägare. Start grävning i oktober. Alla 
inkopplade senast 31/12 i år. 

Säljaktiviteter 

En stor nyhet är annars att möjligheten att teckna ett anslutningsavtal kommer fortsatt att vara möjligt i alla orter där 
utbyggnaden inte har påbörjats till samma pris som tidigare dock med förbehållet att IP-Only vill stå för grävningen på 
den egna tomten. Inga säljare kommer att genomföra någon ytterligare aktiv försäljningsdrive utan det är upp till alla 
ej anslutna fastighetsägare att själva antingen ringa IP-Onlys kundtjänst på 0414/560100 och anmäla sig eller gå in på 
IP-Onlys hemsida www.simrishamnstadsnat.se och där teckna sig för en anslutning. Tipsa gärna ej anslutna grannar 
om detta! 

Allmänna frågor om utbyggnaden, teknik mm 

       Vid grävning i asfalt har IP-Only en skyldighet att skyndsamt (dock ej samma dag) göra en temporär återställning av 
bortgrävd asfalt. I korsningar av gator ska återställningen ske med kallasfalt och på övriga ställen med en asfaltkross. Permanent 
återställning ska med nuvarande avtal ske senast inom två år men det är nya grävbestämmelser på gång i kommunen som kan komma 
att medföra att den permanenta återställningen av asfalt sker tidigare. Att återställningen med riktig asfalt inte sker direkt beror på att 
grus och sand skall hinna sätta sig. 

       För alla som vill gräva på sin egen mark och som tror eller vet att det kan finnas nedgrävda ledningar eller rör i marken gör 
klokast i att gå in påledningskollen.se (via Internet): I Ledningskollen anger man var man tänker gräva och så fort denna 
grävinformation sänts iväg får alla berörda ledningsägare ett mail med uppgift att ange var man har sin ledning och om man har sin 
ledning tillräckligt nära har man även en skyldighet att märka ut var exakt den egna ledningen är framdragen. 

       Skillnaden mellan TV via Satellit (parabol) eller via fiber diskuterades under det senaste informationsmötet för 
fiberambassadörer. Det hävdades att det idag under förutsättning att vädret är ok och inga grenar är i vägen TV via satellit rent tekniskt 
skulle vara bättre än TV via fiber. Dessa påståenden har senare stämts av med expertis på Sveriges Television för att utröna vad som 
gäller.  Svaret är att det idag inte är någon skillnad mer än för TV från Telia som enbart sänder TV-signal via en gemensam produkt för 
ADSL och fiber där man har ”strypt” bandbredden/hastigheten för TV-signalen till 4,2 Mbit/s. För övriga, t ex Canal Digital, Viasat m fl 
används samma hastighet för TV via satellit och fiber, vilket medför samma bildkvalitet. Fortsatt teknikutveckling kommer framförallt att 
ske på fiberbaserad sändning. 

Har ni ytterligare frågor får ni gärna höra av er till undertecknad som skall göra sitt bästa för att besvara desamma. För att aktivt och 
samordnat kunna följa upp arbetet framöver är jag också tacksam om ni hör av er med eventuell vilseledande eller utebliven information 
från någon av de involverande parterna. Vill också påpeka vikten av att nogsamt tänka efter var man vill ha fiberboxen (som installeras 
of IP-Only) placerad i huset m h t vidare installation av lokalt nätverk och/eller WiFi-router. Tänk på att absolut bäst och stabilast TV-
signal erhålls via fast LAN-kabel mellan fiberbox och TV jämfört med WiFi eller elnätet. Var försiktig med den rådgivning som ni 
eventuellt kan komma att få från KASAB eller deras underentreprenörer då den kan var färgad av vad som är enklast/snabbast för dem. 

En kortfattade version av denna information kommer även att spridas via Lejeföreningen för att säkerställa att den når ut till samtliga 
intressenter. 

Ha en riktigt skön sommar 

Mats Elerud 

Fiberambassadör Vitemölla 

 


