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Erbjudande om anslutning till den påbörjade byggnationen fibernät på 

Söderöra/Norröra/Bodskär 

 

Föreningen BSN bildades när vi på öarna 

sökte lösningar för bättre uppkoppling än 

mobilt bredband. Kraven var ekonomi, 

prestanda, driftsäkerhet och att uppfylla 

Regeringens bredbandsmål. BSN insåg tidigt 

att fiber är kapacitet och framtid. Under 

2019 fick vi kontakt med Förängsudden Fiber 

Ekonomisk Förening på Blidö (FFEF), som där 

byggt fibernät i egen regi. FFEF har byggt en 

öppen fiberlösning och har kunskap, 

erfarenhet och en stark ekonomi. Under 

2020 bestämde FFEF årsstämma att bygga 

ett fibernät för öarna och att medlemmarna i 

BSN Fiber ges möjlighet att bli medlemmar i 

FFEF. FFEF etablerar byggprojektet och BSN 

Fiber kvarstår som en kommunikationskanal 

inom FFEF.  

Post & Telestyrelsen (PTS) har beviljat oss ett 

investeringsbidrag för utbyggnad av fiber-

nätet på Söderöra och Norröra. Detta bidrag 

är mycket välkommet särskilt med tanke på 

kostnadsökningarna på materiel och bränsle 

under det senaste halvåret. PTS ställer dock 

höga och kostsamma krav på att nätet skall 

byggas för att kunna erbjuda anslutningar till 

samtliga fastigheter på öarna oavsett hur 

många som blir medlemmar, dvs ca 170 st. 

på Norröra och ca 150 st. på Söderöra/ 

Bredör/Nätstenarna/Trätsör. Nätet kommer 

att kunna hantera framtida kapacitets-

krävande tjänster. Men med bidraget som 

grund kan vi trots det bibehålla nivån på de 

avgifter vi haft tidigare. 

Planen är att påbörja byggnationen på öarna 

under sommaren 2022 efter att nödvändiga 

avtal och tillstånd erhållits. 

Vi kommer att under 2022 även inventera 

möjligheter till bidrag även för Bodskär. 

Planen är att vi oavsett bidrag avser bygga 

nätet så att de boende på Bodskär också 

bereds möjlighet att få fiber, men vi blir i så 

fall mer beroende av hög anslutningsgrad. 

Projekt har startat och vi är nu i inlednings-

fasen vilket innebär att vi jobbar med detalj-

planering av nätet och upphandling av 

entreprenörer. Tidplanen innebär leverans 

av anslutning senast i april 2024. 

Fastighetsägare som är intresserade av att få 

en fiberanslutning och som ännu inte ansökt 

om medlemskap i FFEF ska skicka ett mejl till 

FFEF, info@forangsuddenfiber.se  så får man 

all information. En ansökan om medlemskap 

i detta skede innebär att vi kan planera in er 

anslutning i samband med den allmänna 

utbyggnaden i stället för att i ett senare 

skede planera in grävning och anslutning. På 

föreningens hemsida www.blidobredband.se 

kan du också läsa om föreningen och 

projektet. Som medlem är man delägare i ett 

stort fibernät och har bl.a. rösträtt på 

årsstämman. 

Ibland fastnar e-post från föreningen p.g.a 

spam-filter i epost-programmen, dvs att 

brevet uppfattats som skräppost. Så har ni 

tidigare anmält er till föreningen men inte 

fått relevant information, kontakta 

föreningen igen via mailadressen 

info@forangsuddenfiber.se och håll även 

uppsikt över skräpkorgen i programmet! 
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Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta: 

Bengt Adlén, Projektledare utbyggnad Bodskär/Söderöra/Norröra, 
bengt@forangsuddenfiber.se, 070-5787760 

Patric Seemann, Biträdande projektledare och Informatör, 
Områdesansvarig Norröra, patric@seemann.se, 073-3447079 

Tord Schultz, Ordförande FFEF, tord@3schultz.se, 070-2095211 

Per Grahn-Möller, Områdesansvarig Söderöra, per.grahn-moller@dokumentera.se, 
070-1474700 

 
Varför ska jag välja fiberanslutning och inte bredband via mobilnätet? 

Fibernätet erbjuder flera tekniska fördelar och är en framtidssäker lösning, med i stort sett obegränsad 
kapacitet. Bredband via mobilnätet är en utmärkt lösning när tillgång till fibernät saknas, men i dagsläget finns 
ingen annan teknik som kan erbjuda samma höga hastighet och stabilitet i uppkopplingen som fiber. Fibernätet 
tillgodoser de allra högsta kraven på säkerhet och sekretess. Trafiken i fiberkabeln är i princip omöjlig att 
avlyssna eftersom kabeln ligger nergrävd och skyddad i rör. Själva fibern är dessutom helt okänslig för 
elektriska och elektromagnetiska störningar som åska och EMP. 

Vilka tjänster innehåller föreningens nät och vilka bindningstider gäller? 

Du skräddarsyr och väljer själv de tjänster du vill nyttja, som t ex telefoni, tv och internet. I dagsläget finns det 

ett trettiotal olika operatörer att välja bland. Du kan fritt välja operatör samt vilken tjänst och servicenivå som 

önskas.  

Hur ser tidplanen ut? När sker leveransen? 

Projektet ska genomföras under 2022 till 2024. Tidplanen är att alla beställda anslutningar ska vara levererade 

senast 2024-04-30. 

Kan man pausa sitt Internet över olika perioder, t ex vintern? 

Beroende på vilket tjänsteavtal du väljer så finns olika villkor, bland annat att kunna pausa sitt abonnemang. 

Detta är lite unikt, och kan vara värdefullt för medlemmarna. 

Vilka villkor gäller för att jag ska kunna ansluta min fastighet? 

https://blidobredband.se/fragor-och-svar/ 

Vilka kostnader gäller vid anslutningen till fibernätet? 

https://blidobredband.se/fragor-och-svar/ 

Övriga fördelar för att bli medlem i fiberföreningen: 

- Som medlem har du rösträtt på föreningens stämma och ägarandel i nätet.  

- Fiberanslutningen höjer värdet på din fastighet. Medlemskapet knyts till fastigheten och kan enkelt 

överföras vid en eventuell försäljning.  

- En förening ger ekonomisk styrka och möjlighet att kostnadseffektivt driva fibernätet.  
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