”Fiber i byn” en följetong som pågått sedan 2013……..
Vår senaste information 2020-06-20 (via hemsida, postlådor och facebook) angående
erbjudande från Zpyke att, i samarbete med Strömsunds kommun, bygga fibernät i
kommunen med Rossön som pilotprojekt har resulterat i flera möten mellan Kommunen,
Zpyke och även Servanet. RSFF har hela tiden bearbetat ovanstående parter för att hålla
”grytan kokande”
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp frågan vid möte 2020-11-03. Beslut togs att till
kommunstyrelsen föreslå att tacka nej till Zpyke. RSFF skickade omgående skrivelse till
kommunstyrelsens möte 2020-11-17. (Se bifogad skrivelse samt våra kommentarer till
beslutet) Avsikten med skrivelsen var att ärendet skulle återremitteras till KS-au för
ytterligare utredning.
Vid Kommunstyrelsens möte 2020-11-17 gavs tillfälle till grundlig genomgång av ärendet,
detta via RSFFs adjungerade i fiberfrågan, Anders Bryntesson.
Kommunstyrelsen (KS) beslutade: ”Ärendet återremitteras för vidare utredning och
fortsatt dialog med Zpyke och Servanet kring kostnadsberäkningar och tidsaspekt” RSFF
tolkar detta som ett bevis på att beredningen av ärendet inför Au-mötet 2020-11-03 hade
sina brister och inte tydliggjorde möjligheten till lösning. Eloge till KS för engagemang och
bra beslut. Troligen kommer beslut i frågan att tas vid KS 2020-12-15.
Som tidigare påpekats tar inte RSFF ställning till vem som installerar/levererar fiber i byn,
vårt krav är att det sker snarast. Vi kan inte blunda för fakta att Servanet inte lyckas
åstadkomma förväntade resultat. Största hindret har varit vilken anslutning som kan brukas,
grävsträckor, kostnader för kommunen mm. Vid val av Zpyke som installatör är anslutningsproblemet löst eftersom Zpyke har avtal med Telia om att bruka befintlig fiberkabel i byn.
Om kommunens beslut sker snarast kan projektet påbörjas 2021.
Vi har full förståelse för att några bybor tappat tron på ”riktig fiber” och därför installerat
den luftburna lösningen via Micronät. Vi har kontaktats av några som valt denna lösning men
sagt sig vara beredda att ansluta till markburen fiber när den blir tillgänglig. Vi vädjar till er
som valt Micronät att meddela oss för vår uppdatering av listor/intresseanmälningar och
gärna kommentera intresse för ”riktigt bredband” via fiber framgent.
För att tillgång till fiber ska bli möjligt i Rossön krävs givetvis att vi uppfyller kravet på
antal anslutna fastigheter. Vårt delmål är 125 anmälningar varav vi i dag har c:a 60.
Vi avvaktar kommunens beslut och kommer då omgående att informera er alla. Vid
klartecken kommer RSFF än en gång att göra sitt yttersta för att få in intresseanmälan/
beställningar. Detta genom info på hemsida, facebook, infoblad, hembesök mm.

Rossön 2020-12-03

(RSFFs skrivelse till Kommunstyrelsens möte 2020-11-17)
Strömsunds kommun, Susanne Hansson, Kommunstyrelsen
Ärende: Fiberutbyggnad Rossön
Historik
Rossön har via Rossöns Samhälls- & Företagarförening varit starkt engagerad och kämpat för fungerande
bredband alltsedan föreningens bildande år 2003. 2013 började kampen för ”fiber i byn” i samråd med
kommunens bredbandssamordnare Ann-Louise Hansson och Mattias Strömqvist, ServaNet. Från uppstarten
har RSFF, Ann-Louise och Mattias haft flera offentliga informationsmöten med god uppslutning från bybor. Juni
2016 hade 177 av 224 fast boende i centrala Rossön anmält intresse för fiber (79%) Eftersom det enligt
ServaNet skulle ställa sig dyrt att ansluta till Telias befintliga fiberkabel i Rossön har det hela tiden handlat om
vilken anslutning som kan brukas, grävsträckor, kostnader för kommunen mm.
Under 2018 erbjöd Telia en lösning, tyvärr ansågs intresseanmälningarna vara för få (138 st) vilket kan
förklaras av att många bybor givetvis hoppades på en lösning via ServaNet.
Oktober 2019 fick vi kontakt med Zpyke, ett Jämtlandsföretag med säte i Offerdal vars styrelse bland andra
består av Nils Hallström, Hallströms verkstäder i Nälden. Zpykes ombud, Tony Åkerström, presenterade ett
förslag som erbjudits kommunen där kortfattat Zpyke utför installationen och kommunen administrerar och
framledes blir ägare av nätet. Den enkla förklaringen till att projektet kan genomföras inom kort är att Zpyke
har avtal med Telia om att nyttja befintlig kabel i byn.
Alla dessa turer under flera år har tyvärr medfört att vissa bybor tappat tron och i desperation accepterat och
skrivit avtal med Micronät, luftburet bredband, men flera har framfört att om vi får tillgång till fiber så avser
man att köpa in sig när avtalstiden med Micronät går ut.
Till sakfrågan
Två tätorter i Strömsunds kommun, Rossön och Backe saknar i dag fibernät vilket vi anser oacceptabelt. I dessa
Coronatider har det tydligt framgått att en säker uppkoppling på internet är ett måste för att, om möjligt,
arbeta hemifrån. Arbetsgivare har lovordat distansarbete och framgent kan vi inte blunda för att det tillhör
framtiden och därmed ökat kravet på fiber. Observera att RSFF inte tar ställning till vem som
installerar/levererar fiber till byn, vårt krav är att det sker snarast samt att vi är beroende av Strömsunds
kommuns hjälp och stöd.
Enligt protokoll KS Au 2020-11-03 framgår att Au till KS föreslår att:
1.

2.

3.

Tacka nej till Zpyke , innebär stor administrativ insats och risktagande…
Kommentar: Verkar i dagsläget vara det enda alternativ till att Rossön och Backe framledes ska få
tillgång till fiber. Vad gäller administrativ insats och risktagande är vi helt oförstående, Zpyke
installerar, RSFF ombesörjer tillsammans med info från kommunen att vi får in anmälan/beställningar
och kommunen fakturerar månadsvis.
Strömsunds kommun ska vidare utreda eventuell fiberutbyggnad…..
Kommentar: Måste vara felskrivet, beslutet bör vara …ska vidare utreda vem som får uppdraget och
när i tid.
Ge bredbandssamordnaren i uppdrag att i samråd med ServaNet utreda hur många beställningar som
krävs…
Kommentar: Varför bara i samråd med ServaNet? Kostar inget att även nyttja Zpyke i detta.

RSFFs förslag är: Återremittera ärendet till KS Au för vidare utredning för att möjliggöra för Rossön och Backe
att få tillgång till ”riktigt bredband via fiberkabel” inom snar framtid.
Rossön 2020-11-09,
Rossöns Samhälls & Företagarförening, RSFF, genom Sven Anderstig, vice ordförande

