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Hej!

Hoppas allas semestrar har varit bra och framförallt givit energi till nya tag med alla 
bredbandsaktiviteter.

Under sommaren har en hel del arbete gjorts trots semestrar, de föreningar som fick sina beslut i 
juni har alla kort tid på sig att göra ett stort jobb.
På kort tid (ca 1-1,5år) skall vi se till att ca 30 mkr investeras på ett klokt sätt så att så många som 
möjligt nås av fiberbaserade nät i skärgården.
Ingen enkel uppgift för några föreningar. Låt vara att vi säkert har massor med kompetens i 
föreningarnas styrelser och att vi anlitar konsulter för en det arbetsuppgifter, men ändå.

Läget just nu:

Gräskö har grävt klart till 70% och utreder nu vilken kommunikationsoperatör man skall välja.
Projektet drivs samtidigt som ett stort VA-projekt.

Blidö, Förängsudden startar sitt grävprojekt just i dagarna. Har sett en tillströmning av abonnenter 
på slutet, vilket väl egentligen var väntat när de mest skeptiska ser att det verkligen blir av och 
framför allt när det blir tydligt att ingen annan kommer att bygga fiber just till dem.
Det är en inte helt ovanlig missuppfattning att man kan vänta med att ansluta sig tills Telia kommer 
och bygger, för det blir billigare. Då får man nog vänta förgäves på de flesta ställen.
Intressant är att Vattenfall har kontaktat Förängsudden och man har avtalat om viss samförläggning.

Ingmarsö, det mesta är klart och abonnenterna väntar på att bli inkopplade.
Teknikbyrån från Åkersberga är vald kommunikationsoperatör.

Möja, har genomfört upphandling av teknikleverantör/konsult och det blev ByNet som gjort 
förprojekteringen. Projektledare finns på förslag och beslut tas i dagarna. Förberedelser för 
upphandling av gräv och sjökabelförläggning pågår.  Föreningen han nu ca 270 medlemmar.

Harö, här jobbar man med föreningsbildningen och har tagit kontakt med konsult för 
förprojektering.

Runmarö, projektet är ett samförläggningsprojekt med Vattenfall vilket gör det lite speciellt.
Föreningen har fått en ny styrelse under sommaren.

Nämdö, Nämdöprojektet fick i juni utökning av sitt tidigare beslut och har äntligen kunnat komma 
igång med verkligt projektarbete. Nämdö har gått ut i en upphandling där man avser att handla upp 
en totalleverans. Upphandlingsunderlaget har legat ute några veckor nu och slutdatum är i början av 
september. Alla upphandlingarna som jag nämnt här är gjorda på Visma-tendsign i enlighet med det 
avtal ni tidigare fått ut. Det innebär att alla kan registrera sig och gå in och titta på alla 
upphandlingsunderlag. Gör det, det är den korrekta vägen att ta del av varandras underlag.



Självklart kan BUD-projektet bidra när ni skall skriva underlagen, men jag tror det är bäst att 
spridningen av det färdiga underlagen sker via Visma Tendsign-systemet.

Ornö, detaljprojektering pågår. Kommer till upphandlingsläge inom någon månad.

Landsort, har gjort en enkät med gott resultat. Grovprojektering är nästa steg.
Säkert har en hel del annat arbete gjorts i sommar men detta är vad jag hört så långt.

Erfarenhetsutbyte
Det kommer att bli en ytterst intensiv höst och för att underlätta jobbet planerar BUD-projektet att 
kalla till några seminariedagar där vi kan byta erfarenheter, goda och mindre goda.
Det finns ju redan en hel del nyttiga erfarenheter och en del mindre roliga och vi har naturligtvis 
mycket att lära av varandra. Om hur man hanterar en trilskande markägare, hur man bäst motiverar 
någon att ha en anslutning mm.
Tanken är att Länsstyrelsen skall vara med på dessa möten för att få insyn i våra projekt och kunna 
svara på frågor.
Första mötet är planerat till september, datum kommer.

Till er som inte kommit så långt.
Med stor sannolikhet kommer det mer pengar att ansöka, gör det!
Det blir bara lättare och lättare vartefter fler och fler skärgårdsföreningar kommit längre i 
processen. Det finns mer och mer erfarenhet om hur det fungerar att bygga på våra öar, så ni 
kommer att kunna få mycket hjälp.
Den 13 september kommer Telia att montera ner det fasta telenätet på Norra Stavsudda. 
Nedmonteringen kommer att fortsätta på fler öar det vet vi. 
Möjaprojektet har ovanligt många medlemmar just på Norra Stavsudda. Det är så tydligt att många 
verkligen vill ha och ser fördelen med en ordentlig fast förbindelse till sin fastighet.
Det är bara ett argument för att skaffa en fast förbindelse mer positivt tycker jag det är att se till alla 
de nya tjänster som ett snabbt och pålitligt nät ger förutsättningar för.
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