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Statusrapport för projekt Boxholm fiber 2019
Projektet fortgår i stort sett enligt plan och mer än hälften av grävningen för stamfiber i Boxholms
kommun är nu klar. För den del av projektområdet som ligger i Mjölby kommun kommer
projektering att påbörjas inom de närmaste veckorna vilket betyder att grävningen i det området är
något försenad.
Brev med instruktioner om grävning på egen tomt har skickats ut och skyltar har satts upp vid
tomtgräns hos fastighetsägare inom Boxholms kommun. Detta gäller samtliga fastighetsägare i
Boxholms kommun som kommer att få fiber, i Mjölby kommun har vi inte detaljprojekterat ännu och
därför inte satt upp skyltar eller gjort utskick av brev till den delen av projektområdet.
Om ni har fastighet i Boxholms kommun och skickat in beställning på fiberanslutning men inte fått
något brev alternativt att någon skylt inte satts upp vid tomtgräns, vänligen kontakta då oss enligt
nedan.
Blåsning av kundfiber kommer att påbörjas under december månad. Det är därför viktigt att grävning
på egen tomt och håltagning i husfasad är klart enligt datum i utskickat brev. Vid blåsning av
kundfiber behöver vi inte få tillgång till fastigheten vilket innebär att ingen ytterligare information om
tidpunkt för blåsning kommer att skickas ut. Information om när det är dags för installation av dosa
och svetsning av fiber kommer att skickas ut eftersom vi då måste ha tillgång till fastigheten.
Svarstiden på de offerter på fiberanslutning som skickats ut till en del ägare av fritidsfastigheter har
nu gått ut. Det betyder att de beställningar där vi inte fått något svar och offerterna inte har
accepterats, de beställningarna kommer nu att annulleras och raderas i vår databas.
Tyvärr är fortfarande anslutningsgraden i EU-projektet inte alls enligt tidigare intresseanmälan. Det
finns fortfarande möjlighet att skicka in beställning och vi vill uppmana ägare av fastigheter med
folkbokförda personer inom projektområdet att skicka in beställning på fiberanslutning. När vi fått in
en beställning tittar vi på möjligheten att fortfarande kunna ta med fastigheten i EU-projektet.
Detta är en unik möjlighet att få sin permanentbebodda fastighet ansluten till fiber till en kostnad av
20 000 kr. Många av de permanentbebodda fastigheter som i dag inte skickat in beställning kommer i
framtiden inte att ha möjlighet att ansluta sig till fibernätet till en rimlig kostnad, om det ens kommer
att vara möjligt att ansluta fastigheten.
Vi har förstått att det finns en uppfattning om att det finns likvärdiga alternativ till fiber, som t.ex.
5G, och därför avstår en del fastighetsägare från att ansluta sig till fibernätet. Det finns i dagsläget
inga likvärdiga alternativ till fiber på landsbygden och 5G är i dagsläget en tekniklösning som ligger
många år framåt i tiden om det överhuvudtaget kommer att byggas ut på landsbygden.

Har Ni frågor eller funderingar kring fiberprojektet är Ni välkomna att kontakta oss.
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