
Fiber	  till	  Halsbäck?	  !	  
I	  tisdags	  den	  14	  april	  hölls	  ett	  möte	  i	  Långekärr	  skola	  angående	  fiberutbyggnaden	  på	  Tjörn.	  
Ett	  20-‐tal	  intresserade	  Klövedalsbor	  hade	  kommit	  för	  att	  lyssna	  på	  kommunens	  
fibersamordnare	  Per	  Persson	  som	  informerade	  om	  vilka	  försättningar	  som	  gäller.	  	  

Tjörns	  målsättning	  är	  att	  90	  %	  av	  alla	  hushåll	  skall	  ha	  tillgång	  till	  fiber	  senast	  2020.	  
Kommunens	  insats	  är	  dock	  ganska	  blygsam	  –	  om	  ens	  någon	  –	  och	  allt	  bygger	  på	  att	  det	  
bildas	  privata	  fiberföreningar	  som	  initierar,	  bygger	  och	  driver	  de	  olika	  näten.	  Ett	  
rekommenderat	  antal	  fastigheter	  som	  bör	  ingå	  i	  de	  olika	  föreningarna	  är	  200	  –	  700.	  I	  det	  
område	  som	  gäller	  –	  nordvästra	  Tjörn	  inklusive	  Härön	  –	  finns	  ca	  2500	  fastigheter.	  

Kostnaderna	  för	  att	  gå	  med	  i	  föreningarna	  kommer	  att	  ligga	  runt	  20,000:-‐	  per	  fastighet.	  I	  den	  
kalkylen	  ligger	  därutöver	  ett	  medräknat	  statligt	  bidrag	  på	  kanske	  lika	  mycket.	  Det	  bidraget	  
söker	  –	  och	  får	  –	  den	  aktuella	  fiberföreningen.	  När	  nätet	  väl	  är	  i	  drift	  så	  kommer	  de	  
kostnader	  som	  man	  idag	  har	  för	  telefon,	  bredband	  och	  TV	  att	  sjunka	  med	  upp	  till	  500:	  -‐	  
månad,	  beroende	  på	  vilka	  kostnader	  och	  tjänster	  man	  i	  dag	  har.	  Ekonomiskt	  så	  kommer	  
investeringen	  att	  kunna	  betala	  sig	  efter	  några	  år,	  fastighetens	  värde	  ökar,	  och	  kvalitén	  och	  
tillgängligheten	  till	  digitala	  tjänster	  ökar	  betydligt.	  Man	  räknar	  med	  ca	  100	  mb/s	  per	  
fiberanslutning.	  

Resultatet	  av	  tisdagens	  möte	  är	  att	  det	  sannolikt	  kommer	  att	  bildas	  minst	  4	  fiberföreningar	  
här	  på	  nordvästra	  Tjörn.	  Varje	  förening	  blir	  en	  egen	  ekonomisk	  förening	  som	  skall	  värva	  
medlemmar,	  d.v.s.	  intresserade	  fastigheter,	  planera	  och	  projektera	  kabeldragningar,	  träffa	  
avtal	  med	  markägare,	  tjänsteleverantörer	  för	  telefon,	  bredband	  och	  TV.	  Föreningarna	  skall	  
dessutom	  när	  väl	  nätet	  är	  igång,	  ansvara	  för	  det	  administrativa	  i	  form	  av	  avgifter,	  räkningar	  
och	  underhåll,	  samt	  ta	  hand	  om	  nya	  medlemsansökningar.	  Föreningarna	  kommer	  inte	  att	  
vara	  en	  del	  av	  de	  olika	  intresseföreningar	  eller	  byalag	  som	  nu	  finns,	  utan	  helt	  självständiga	  
ekonomiska	  föreningar.	  

En	  representant	  från	  Valla	  fiberförening	  var	  med	  på	  mötet	  och	  berättade	  om	  deras	  
erfarenheter.	  Dom	  har	  kommit	  så	  pass	  långt	  att	  det	  snart	  är	  dags	  att	  börja	  gräva	  för	  
kablarna.	  I	  Valla	  har	  efter	  hand	  intresset	  ökat	  starkt	  för	  att	  ansluta	  sig	  till	  föreningen.	  

Med	  på	  mötet	  var	  även	  Peter	  Bengtsson	  i	  Vik,	  och	  han	  kommer	  till	  en	  början	  vara	  en	  av	  
kontaktpersonerna	  i	  den	  förening	  som	  kommer	  att	  omfatta	  Halsbäck.	  

Observatör:	  Peter	  Lundvall	  


