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Statusrapport för projekt Boxholm fiber 2019 
Grävningen inom projektområdet i Boxholms kommun är i stort sett färdig och det är bara en del 
småjobb kvar. I den del av projektområdet som ligger i Mjölby kommun har grävning nyligen 
påbörjats och beräknas slutföras innan sommaren. 

Brev med instruktioner om grävning på egen tomt kommer att skickas ut och skyltar sättas upp vid 
tomtgräns hos de fastighetsägare som beställt fiber inom projektområdet i Mjölby kommun. 

Blåsning av fiber till fastigheter pågår och vi har även påbörjat anslutning av kunder till fibernätet. En 
preliminär tidplan för anslutning av kunder finns i detta dokument. 

Ni som beställt fiber kommer att bli kontaktade i god tid innan installation av aktiv utrustning 
eftersom vi då behöver tillgång till fastigheten. 

När aktiv utrustning blivit installerad ska ni vänta 5 arbetsdagar innan ni kontaktar tjänsteleverantör 
för att aktivera tjänster i fibern, detta för att övrig teknik ska initieras och att leverantören ska kunna 
hantera dig som blivande kund. 

De kunder som nu ansluts till fibernätet kommer initialt att få tillgång till tjänster via Sappa, men på 
sikt kommer kunder i fibernätet att erbjudas samma utbud och innehåll som Utsikt Bredband AB´s 
kunder har idag. 

Tyvärr är anslutningsgraden i EU-projektet fortfarande inte alls enligt vad tidigare intresseanmälan 
har visat. Det är fortfarande många fastighetsägare som tidigare visat intresse av att ansluta sig till 
fiber som ännu inte skickat in någon beställning. Det finns därför fortfarande möjlighet att skicka in 
beställning på att ansluta sig till fibernätet och vi vill uppmana ägare av fastigheter med folkbokförda 
personer inom projektområdet att skicka in beställning på anslutning. Det går även bra att skicka in 
beställning om man inte tidigare anmält intresse. När vi fått 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 vilket gör att man på allvar ska fundera över om man inte borde ansluta sig. Många av de 
permanentbebodda fastigheter där vi i dag inte fått någon beställning kommer i framtiden inte att ha 
möjlighet att ansluta sig till fibernätet till en rimlig kostnad, om det ens kommer att finnas möjlighet 
att ansluta fastigheten. 

 

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

 E-post: fiber@boxholm.se 

 Telefon: 0142 – 895 57 
 

 

Med vänlig hälsning 

Boxholms kommun 
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Preliminär tidplan för anslutning av fastigheter till fibernätet 

Område Anslutning
1 vecka 11-14
2 vecka 14-17
3 vecka 17-20
4 vecka 21-22
5 vecka 30-31


