
 

Fiber till Skeberg 

 

Skebergs byarna har gjort en intresse undersökning angående fiberanslutning, genom att fråga 

fastighets ägarna, ja, kanske eller nej på frågan om anslutning av fiber. Ut ifrån denna intresse 

undersökning fick vi 55% ja och om man räknar med kanske rösterna blev intresset 75% (Antalet 

fastighets ägare och respektive intresse svar syns på bifogad exelfil). Denna undersökning visar ett 

stort intresse för att få hit fiber så snart som möjligt, engagemanget i byn är stor för detta. De 

namngivna företagen är bara ett urval av företagandet som finns i Skebergs byar härtill kommer 

även deltidsboende företag till exempel Tim Norell kompositör mfl. 

 

Framtiden för Skebergs byarna har de senaste åren ur en inflyttningssynpunkt varit positiv. Därav 

flera yngre barnfamiljer. Generations skiften pågår av ett flertal fastigheter. Många av fritidshusen 

har fått en året runt standard. Under sommar halvåret tre dubblas befolkningen i Skebergs byarna 

många av dessa vill jobba över internet. 

 

Hastigheten på Uppkopplingarna har försvårar jobbet för företagen, i dagsläget har ingen en 

uppkoppling på över 2Mbit, p.g.a. föråldrad teknik. Många saknar även fast internet och får då en 

ännu lägre hastighet, vi har även märkt en stor del packetloss under dåligt väder som gör att det går 

segt och vi har även märkt en högre svarstid på kvällarna samt en reducerad hastighet som kan tyda 

på en överbelastad station. För övrigt så går det ej att få internet via ADSL då stationen är full. Den 

stationen vi sitter på är en gammal trådlös uppkopplad ADSL station som använder sig ut av en 

radiolänk (föråldrad teknik). 

 

Och eftersom Telia håller på att lägga ner dom trådlösa ADSL stationerna så kommer 

konsekvenserna vid en nedläggning i Skeberg, att flera av företagen i byn ej kan fortsätta sitt arbete 

här och med innebörden blir utflyttning ur byn. De yngre generationerna kommer att inte vilja 

bosätta sig här, och många av de fritidsboende kommer att dra sig för att komma till Skeberg. 

 

Eftersom engagemanget i Skeberg är stort för att få hit fiber så snart som möjligt finns det är det en 

positiv vilja att underlätta arbetet av att få hit fiber. Vi kan bistå i arbetet med exempel: grävning, 

röjning, samordning, information mm. 

 

Vi i Skebergsbyarna vill med denna korta beskrivning visa att vi är mycket angelägna att så snart 

som möjligt kunna ansluta oss till fiber. Vi hoppas att det framkommer i texterna att vi är 

tillmötesgående med frågor och era förslag för att på så vis kunna på börja fiberarbetet inom snar 

framtid. 

 

Med vänlig hälsning Skebergs fibergrupp. 

Genom: Rose-Marie Svens, Erik Svens, Ingemar Danielsson. 

 

Kontakt 

Rose-Marie Svens: 0707473154 

Erik Svens: 0700342676 

Ingemar Danielsson: 0739449415 

 

  

 

 

 

 


