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Östra Ryds byalag styrgrupp
Senaste nytt bredband 2013-02-16
15 ledamöter som representerar olika föreningar o företag i bygden fanns representerade.
Benny Dahlqvist kommunens Bredbandskonsult och Jörgen Filipsson var med för att
informera om bredbandsprojektet.
Där har varit litet politiskt käbbel senaste tiden om hur projektet skulle utformas.
När Länsstyrelsen för några dagar sedan satt ned foten och meddelade att om inte
kommunen följer de tidigare planerna, kommer Länsstyrelsen att ompröva bidraget om 18
miljoner. Då kröp även kritikerna av projektet till korset och rättade sig in i ledet. På
senaste Kommunstyrelsen i Söderköping beslutades då att samtliga partier skulle ställa sig
bakom det planerade genomförandet av projektet och att det skulle genomföras skyndsamt.
Benny Dahlqvist som är ansvarig för fiberbredbandsstammen från Östra Ryd till Tyrislöt
talade om att bara vädret tillåter kommer grävningen att fortsätta med början i Söderköping
och ut mot Östra Ryd. Nu har också Valdemarsvik och Söderköpings kommuner beslutat
att fortsätta projektera och bygga en stam från Östra Ryd till Ringarum, allt för att då
Valdmarsviks kommun slipper betala en dyrbar årlig hyra av Skanova fiber, hela
Valdemarsviks kommun kan då matas den vägen med egen kommunal fiberkontakt till
Europaanslutning i Norrköping.
Jörgen Filipsson nyanställd sedan en månad som teknisk projektledare i Söderköpings
kommun för att hjälpa byalag intresseföreningar att projektera och bygga spridningsnät ut
till alla fastighetsägare, presenterade sig och planerna på hur arbetet skall gå till.
Kommunen har beslutat att varje anslutning betalar till kommunen 9 900 kr
Men i Norrköpings kommun har kommunikationsoperatören givit en rabatt på detta med
6 000 kr där kostar det alltså totalt 3 900 kr. I Söderköping skall upphandlingen av
kommunikations operatör vara klar 5 mars och ingen ting tyder på att inte Söderköping får
minst denna rabatt.
I denna anslutningsavgift ingår då allt material ända in i fastigheten.
Byalag/nätområden får då stå för grävning och läggning av fiberrören, samt att teckna
kontrakt med fastighetsägare och göra upp om en fördelning av grävkostnaden inom sitt
nätområde. Materialet består av relativt kraftigt material 40 mm plaströr till stammar och
25 mm rör till delar av spridningsnäten.
Man väljer beprövade metoder som skall hålla i minst 100 år. I närområdet har nyligen
använts så kallad Micro fiber, en släng av fingertjocklek som lätt bryts och då får grävas
upp när fibern fastnar vid inblåsningen. Projekteringen i Östra Ryds samhälle gjordes klar
för ett år sedan men skall nu kompletteras litet innan upphandling av entreprenör kan ske,
då får man ett totalpris för grävning o läggning. Sedan är det bara att skriva skarpa kontrakt
med fastighetsägarna som vill ansluta. Ju fler som delar på grävkostnaden ju billiggare blir
det för de enskilda hushållen. Man råder hushållen att passa på.
Dels att göra en efteranslutning kommer att kosta mycket mer då inte statsbidrag kan
utnyttjas mera, samt att när man då skall koppla in fibern och ansluta måste ny ställkostnad
betalas. Om några år säger Telia själva att nuvarande teleledningar kopplas bort.
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Fiberanslutning i ett hus ökar dessutom värdet. Mobilt bredband på landsbygden är inte
aktuellt (så kallat 4g) eftersom det då krävs master med 2-300 meters avstånd, man får
heller inte höja sändning styrkan för mycket då det då kan uppstå farlig strålning.
Den 25 mars kommer man att kalla hela byalaget till ett rådslag, i år i ny lokal
(vid Betania) förra årens rådslag har varit så välbesökta att Östra Ryds församlingshem inte
räckt till.
Mötet beslöt att då föreslå bildandet av 4 nätoråden i Östra Ryd för fiberdragning. Östra
Ryd samhälle med två km radie från stamlinjen, Östra Ryd syd= Kulefall, Olerum, Boda,
Råssla, Kåknö. Nätområde Hörstorp/Harstorp från Tåby gård till Gårdeby gränsen och
nätområde Björkvik där gårdarna ligger runt sjön Hövern varför en sjökabel nog är
lämpligast.
Östen Johansson
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