
Lägesrapport fiberinstallation Tuna landsbygd 
 
2017-07-13: 
Detta är ett utskick från Tuna Intresseförening. 
Tuna Intresseförening arbetar i fiberfrågan för att samtliga hushåll i hela Tuna ska erbjudas 
fiberanslutning så snart som möjligt, och hjälper till med informationsspridning. 
Intresseföreningen tar däremot inte ställning för den ena eller andra leverantören, och har 
naturligtvis heller ingen beslutsrätt i frågan. 
 
Kort info från informationsmötet i Bygdegården den 6 juli: 
Det finns nu två bolag som driver kampanj för fiberinstallation på Tuna landsbygd. 
- IP Only som driver en kampanj från Vimmerby stad längs Vimmerbyvägen ner till Tuna samhälle 
(Bröttle). 
- Zitius/Telia som under våren startat ett liknande projekt i Locknevi-Frödinge (ner till Hällerum) 
kallat “Anen-Yxern” och nu fortsätter söderut med Tuna. 
 
Zitius/Telia hade en representant Daniel på plats (samt Edward via telefon), som presenterade en 
kampanj där de erbjuder fiber till alla hushåll i hela Tuna. 
Pris och upplägg är väldigt likt det som konkurrenten IP Only erbjuder, dvs grävning till husväggen till 
ett fast pris. 
I båda alternativen kan man fritt välja leverantör av data/TV/telefon, och det är möjligt att lösa 
korttidsabonnemang (t ex vecka/månad) för fritidsboende. 
IP Only’s krav på anslutningsgrad varierar beroende på område, men behöver vara ca 60-75%, och de 
säger sig vilja fortsätta med södra/östra Tuna om nuvarande kampanjen lyckas bra. 
Zitius finansierar sitt fiberprojekt med bidrag från Landsbygdsprogrammet, och vill därför nå en 
anslutningsgrad på 85% av alla permanentboende hushåll för att beviljas bidraget. 
 
Efter att Zitius lämnat mötet hölls en öppen diskussion bland mötesdeltagarna där de båda 
alternativen jämfördes. 
Många boende i södra/östra Tuna kände större förtroende att Zitius/Telia kommer fullfölja 
byggnation även till de mest avlägsna hushållen/byarna, eftersom IP Only just nu inte har någon 
kampanj i detta område, och i nuläget inte kan ge besked när detta skulle kunna bli aktuellt. 
Längs Vimmerbyvägen ner till Tuna samhälle (Fjälster, Vibo, Spångenäs, Östrahult, Odensvalehult) 
har många accepterat erbjudandet från IP Only, och är bundna i detta avtal 6 månader, då IP Only 
senast ska lämna besked om de avser påbörja byggnation. 
 
Slutsatsen från mötet blev att det står alla fritt att välja den leverantör man tror mest på. 
Från Intresseföreningens sida känner vi stort förtroende för både IP Only och Zitius/Telia som 
leverantörer, trots att de valt olika sätt att bedriva sina kampanjer. 
Om den valda leverantören av någon anledning beslutar att inte genomföra den erbjudna 
fiberinstallationen finns förhoppningsvis goda chanser att den andra leverantören senare kan utöka 
sitt projekt till de aktuella hushållen. 
 
Intresseanmälan 
För alla hushåll som vill välja Zitius/Telia kan detta med fördel göras redan nu på www.fibertillalla.se. 
IP Only har samma funktion på sin hemsida http://www.ip-only.se/privat/bestall/ 
När man skriver in sin adress ser man om adressen omfattas av kampanjen, och kan också direkt göra 
intresseanmälan. 
Zitius/Telia kommer skicka ut brev till samtliga hushåll, troligen i augusti. 
 
  

http://www.fibertillalla.se/
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Informationsspridning 
För att lyckas få fiberinstallationen att bli verklighet är det viktigt att vi alla hjälps åt att prata med 
och övertyga våra grannar, och även kanske barn till äldre grannar, så vi lyckas uppnå den 
anslutningsgrad som kommer krävas. 
Argument att använda är t ex 
- gör det möjligt för framtida boende i huset (jämför med att dra in el i huset för 70 år sedan) 
- ökar värdet/möjligheten att sälja ditt hus, eller för dina barn att ta över huset 
- den gamla trådbundna telefonen riskerar att försvinna inom 1-2 år 
- möjlighet att få billigare internet/TV/telefon som ej är känsligt för åska 
  (pris beroende på vilket paket man väljer) 
- möjlighet att använda sig av trygghetslarm till hemtjänsten 
- om du går med hjälper du även dina grannar att kunna få fiber 
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