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Fibersträckning i Vall

Grävstarten i Hejnum-Bäl lockade många i socken

Hejnum-Bäl gräver för framtiden

...och fiber tänds till julens Kalle Anka
De pilotprojekt som drog igång under 2010 går nu i mål.
Fiber hem - en gemensam angelägenhet för hela Gotland.

HEBE-fiber möts kring sockenkartan
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Bilder hämtade från våra socknar:
HEBE-fiber, Hejnum-Bäl, Vall-HogränMästerby & Fardhem-Linde-Lojsta

De pilotprojekt som drog igång
under 2010 går nu i mål.

Fiber hem - en gemensam
angelägenhet för hela Gotland.

Till jul är det dags för de som anslutit sig
till fiber i Fardhem-Linde-Lojsta, VallHogrän-Mästerby och i Hejnum-Bäl att
titta på TV via fiber, surfa och ringa via
IP-telefoni. In i det sista pågår arbetet för
att få allt färdigt och ljuset tänt.

Sockensatsningarna har tagit steget från
p i l o t-p ro j ek t ti l l verk l i g h et. N ä r
paraplyprojektet avslutades till hösten
gick de redan aktiva socknarna vidare
och bildade Gotlands Fiberförening som
ska samla alla Gotlands lokala
fi b e r f ö r e n i n g a r t i l l g e m e n s a m t
kunskapsutbyte upphandling av framtida
övervaknings-drift och underhållstjänster.
Föreningen är ett första steg mot en
framtida gemensam förening/företag som
kan förvalta Gotlands sockennät.
Ordförande i Gotlands Fiberföreningen
är Lennart K Persson, Hejnum-Bäl.

De aktiva har inte sparat någon möda för
att finna bra och kostnadseffektiva
lösningar som kommer alla fortsatta
fiberprojekt till del. Ett av de socialt mest
uppskattade initiativen är ”fiber-puben”
som nu sprider sig i socknarna. Ett annat
är ”prat-bubblan”... en gubbe från
styrelsen som är med vid all grävning,
kan ta snabba beslut, tala med markägare
och allmänt se till att den som gräver får
gräva på i lugn och ro.
Nu önskar vi alla aktiva och deras
tålmodiga anhöriga en riktigt God och
Vilsam Jul!

Föreningen och dess arbete stöds aktivt av
Region Gotland och Länsstyrelsen på
Gotland.
Föreningen kommer att bjuda in alla
företrädare för våra aktiva socknar till
möte i början av 2012.

Sockenfiber - en rörelse som sprider sig

Fibersatsningen lockar nya företag till ön
Gotlands fibersatsning är ambitiös. Alla skall ha fiber hem till 2015. Gotland bygger för att hela ön
skall kunna växa, leva och få del av framtidens samhälls-, företags- och mediatjänster.
Under året som gått har BRS Network, ByNets lokala partner, kommit igång och snabbt vuxit till sig
med 7 anställda i slutet av året. Företaget erbjuder ett helt koncept från projektering till färdigt nät.
Ytterligare två företag inom samma bransch undersöker nu möjligheten att etablera sig på ön.
Tjänsteföretag inom kundsupport och etablerande av utbildning inom projektering av nätstrukturer
har presenterats för bl a Region Gotland, Leader Gotland och Länsstyrelsen på Gotland.
Många lokala grävfirmor har investerat i nya maskiner och kompetens inom fiberområdet. Andra
satsar på kompetensutveckling, när Top-fiber är på ön för att blåsa och svetsa fiber, för att ev. senare
kunna erbjuda denna typ av tjänst lokalt.
I takt med att allt fler socknar får fiber utbyggt öppnas också möjligheter för nya lokala etableringar.
Under slutet av året har de första frågorna kommit från företagare om möjligheter att få snabbare
”upplänkar” där TeliaSonera idag kan erbjuda Gotland 100 Mb med garanterat 50Mb upp för ca 350 kr
per månad.

Tommy & Tommy i FLL Fiber
2012
• I januari kommer Gotlands
bredbandssatsning att
presenteras i Lahti, Finland av
Region Gotlands
bredbandsansvarige.
• I februari kommer bl a
representanter för FardhemLinde-Lojsta presentera
Gotlands fibersatsning vid
Skanovas prisutdelning av årets
fiberkommun (Gotland fick
utmärkelsen 2011).

Aktiva grannsocknar sätter hjulen i rullning
En grannsocken som bygger ut fiber och börjar locka med
sockenbor i gräns-trakterna har ofta visat sig bli startskottet
för nästa fibersatsning/fibersamverkan.
När 2011 inleddes hade Gotland 4 färdigt utbyggda socknar
och 5 pilotsocknar.
När året avslutas är det utökade antalet pilot-socknar, totalt 8
+ 4 ”grannar” på väg att färdigställa sina nät.
Mellan 15 - 20 socknar tror att de skall kunna gräva och
färdigställa sina fibernät under 2012. Den största
osäkerheten ligger i möjligheter att få tag på entreprenörer.
Av Gotlands totalt 92 socknar + Visby är det endast 7
socknar där ingen satsning kommit igång.
I Visby driver TeliaSonera aktivt fiber-satsningar riktade mot
fastighetsägare och man kommer också med sin villa-hem
satsning.
Delar öns tätorter, norra Hemse och södra Klintehamn, får
också hjälp av sina grannsocknar som tar med fastigheter i
sockens utkanter.
Glädjande nog har de flesta socknar också lyckats landa sina
satsningar till en kostnad som ligger kring, eller under
20000:- , efter bidrag, per hushåll. En del tror att det t.o.m
skall kunna nå ner mot 10000:- per hushåll. Framgångarna
beror på god planering, skicklig upphandling och en stor
lokal anslutning i socken.
Flera socknar noterar också att när man börjar närma sig
80% anslutningsgrad kan det finnas anledning att fundera på
att bygga fiber till alla eftersom man då ofta passerar de flesta
fastigheterna.
För de socknar med svåra grävförhållanden, mycket berg och
få abonnenter, arbetar Region Gotland och Länsstyrelsen på
att finna en bra lösning för att pressa kostnaderna.

