
Hur är läget på fiberfronten?   

Efter att Haparanda Kommun har gått ut till företagen Zitius, IP Only och 

Bredbandsbolaget för att höra om de vill/kan bygga ut fibernätet i hela 

kommunen, enligt upphandlingsreglerna, undersöker nu dessa bolag hur 

många som är intresserade i kommunen för att kunna göra en bedömning och 

lämna en intresseanmälan till Kommunen. Därefter får de bolag som är 

intresserade lämna in anbud. 

Kommuninnevånarna har blivit och blir kontaktade via besök, brev och telefon 

från de olika bolagen.  

För Seskarös, Santasaaris och Västra Nikkalas del gäller Zitius erbjudande till oss 

och de har ju redan ingått avtal med de som vill inom det området. Vi omfattas 

ej av kommunens upphandling. 

 

Är du med på Fibertåget till Seskarö med omnejd? 

 

Har du inte tecknat dig för fiber gör det nu! 

Än finns det tid att anmäla sig för att få indragen fiber till fastigheten. Just nu är 

det 180 fastigheter som har tecknat fiberavtal. Ytterligare 100 fastigheter har 

sagt sig vara intresserade men inte tecknat avtal. Antingen har man missat 

informationen eller så kanske man har glömt att göra det. Finns säkert andra 

skäl 

Under den närmaste tiden kommer man att påbörja projektera för hur 

fiberdragningen ska genomföras. Har man inte anmält sitt intresse eller tecknat 

avtal så kan fiberdragningen gå andra vägar och man missar att bli ansluten. 

Erfarenheten är att det blir mycket dyrare om man kommer i efterhand och vill 

ha fiber indraget. Det talas om dubbla kostnaderna.    

Om du inte anmält att du ska ha fiber så vill vi uppmana dig att göra det nu! 

Kostnaden är 357 kr/månad under 5 år alternativt ett engångspris på 19 900 kr. 

Har du ADSL så betalar du redan nu mer per månad än du kommer att göra 

med Fiber. Nöjer Ni er med mobilt bredband så tar det minst 10 år innan man 

byggt ut till 5G och fått upp någorlunda kapacitet och hastighet i mobila nätet. 

Ju fler som använder nätet ju saktare går det. Just nu diskuterar man i Europa 



vilken standard som ska användas då det gäller 5G. Innan vi på Seskarö får det 

till oss skriver vi nog tidigast senare delen av 2020-talet.  

 Om Ni går in på sidan www.fibertillalla.se så ser Ni om just Er fastighet har fått 

färgen grön. Är den röd så har ni inte anmält intresse är fastigheten gul så har 

ni anmält intresse men inte skickat in ett underskrivet avtal. (kan göras också 

via Bank-ID) Är er fastighet grön så har ni gjort anmälningen. Gå in och 

kontrollera viken färg som ni har på er fastighet!! 

Den 28/2 var sista datum som angavs för att skickat in ett avtal. Vi vet att det 

finns möjligheter att komma med eftersom man börjar med en 

grovprojektering och när marken börjar bli snöfri börjar huvudprojekteringen.   

 

Vill Ni ha hjälp med anmälan så kontakta oss!   

 

Fiber gruppen på Seskarö, Santasaari, Reväsaari och Västra Nikkala    

Erik Mäki  072 - 5002604 Rickard Pålsson           070 - 5914645    
Stefan Vennberg           070 - 6556433             Sten-Inge Videhult      070 - 5957370                 
Nickas Lundbäck           070 - 6795558             Kerstin Innala 070 - 2459883 
Kurt Westman               070 - 5750280                             

 

 

Om ni inte varit inne på webbsidan www.fibertillalla.se så läs mer om projektet på 

www.seskaro.net och läs hur ni kommer in på www.fibertillalla.se 
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