
FIBERPROJEKTET I HAMN 

Skanova tar över driften 

Dagarna före julafton 2017 dansade pengarna in från Skanova till Hummelstad byalag. 

Det markerade ett efterlängtat slut för fibergruppen som arbetat med projektet sedan fyra 

år tillbaka. 

Skanova har köpt nätet och tar över driften precis som planerat. Och Byalaget har 

kunnat betala tillbaka alla lån. Men det har tagit nära fyra år att nå dit och otaliga 

arbetstimmar för att lösa alla snåriga problem som uppstått under resan. 

De flesta av oss har nog 

trott att allt har varit klart 

sedan lång tid eftersom vi har 

haft ett fibernät som fungerat 

felfritt sedan 2015, men det 

har varit långt ifrån klart för 

fibergruppen inom Byalaget. 

−Därför känns det 

onekligen skönt att vi är i 

hamn, och vi har hållit budget 

nära nog på kronan, säger 

byalagets ordförande Alf 

Thellman, som dragit ett stort 

lass under de här åren. 

Projektet som sådant har 

funkat jättebra, men det som 

ställt till det har varit att Skanova inte har kunnat ta över enligt den ursprungliga planen 

eftersom dokumentationen av nätet inte blivit klar. 

Alf sitter och njuter av situationen tillsammans med Kenny Lövingsson och de övriga i 

fibergruppen, som på torsdagskvällen dagarna före nyår firade avslutet med kaffe och 

smörgåstårta i fritidsgården. 

 

Blod, svett och tårar 

Kenny har en alldeles egen historia av blod, svett och tårar när han i maj månad i år tog 

över det slitsamma jobbet att få ihop alla trådar för att få slutbesiktning och digital 

dokumentation på plats. Där har samarbetet mellan de inblandade aktörerna Telia, Skanova 

och Eltel gnisslat högst väsentligt. 

Det som inte har fungerat är den nödvändiga dokumentationen, som var ett måste för 

att Byalaget skulle kunna överlåta och sälja nätet till Skanova. Bland annat är alla kablar och 

kabelskåp namngivna, och alla kabeldragningar koordinatsatta samt utmärkta på digitala 

kartor. Det är detta som tagit så lång tid bland annat beroende på att många olika system 

ska passas ihop med flera aktörer inblandade, och det har inte varit lätt. 

−Trots otaliga påstötningar har det här arbetet gått otroligt sakta, säger Kenny. 

Anders intervjuar Alf och Kenny.                      Foto: Bernt Johansson 



Alf har inte räknat på hur många arbetstimmar han lagt ner på projektet, men 

uppskattar det till nära ett årsarbete sedan starten år 2014!  Inkluderande en del sömnlösa 

nätter i samband med redovisningar för alla inblandade parter under olika etapper i arbetet 

med projektet. 

−Vi har lämnat kilovis med kopior och handlingar med tillstånd och annat måste vara i 

ordning och i rätt tid. 

 

 

 
”En märklig upplevelse” 

Det var helt klart blytungt den sista tiden. Alf hade sina svåra stunder när an faktiskt var 

nära att ge upp, men så kom Kenny in i bilden, som revisor i fiberprojektet. 

−Jag undrade varför det aldrig blev klart någon gång. Så jag tog kontakt med Alf som 

gladeligen kom dundrande med alla papper samma kväll. 

Enligt Kenny var det kommande jobbet en märklig upplevelse. Han har jobbat mycket 

inom företagarvärlden och har sett många konstigheter, men det här är nog ett extremfall, 

menar han. 

−Jag undrade hur det kan komma sig att tre så stora aktörer rörde till det så till det 

milda grad, att jag fick gå in och hjälpa dom på traven hela tiden. Det har blivit onödigt 

krångligt och har tagit onödigt lång tid. 

Han har en teori, som säger lite om hur samhället fungerar idag. De människor som 

jobbat med dokumentationen sitter på många olika ställen i landet. 

−Det är ingen som koordinerat arbetet. För min del ledde det till en otrolig mängd 

telefonsamtal och mejl. Vi har väl drabbats av det som är ett samhällsproblem idag, med så 

många människor inblandade och som sitter på olika ställen och jobbar med sina datorer. 

Kenny och Alf har dragit ett tungt lass i fiberprojektet.                           Foto: Bernt Johansson 

 



Ibland uppfattar man det som om att har man bara skickat ett mejl så är man av med 

problemet, och dom som får mejlet vet inte om det är någon riktig prioritet på det. Och 

glömmer kanske bort det och får inget svar. Mycket blir hängande i luften. 

 

Ny garantitid för Byalaget 
Att säga att allt är klart är alltså inte riktigt hela sanningen. Byalaget har i och med 

förseningen också fått åtagandet med en garantitid för fiberanläggningen senarelagd till 

augusti 2019. 

−Men i och med att vi har hållit budget och dessutom kunnat hålla kostnaderna nere 

finns en reserv om något skulle hända med nätet under den tvåårsperiod vi har ansvaret. Vi 

måste garantera att nätet håller fram till dess. 

Om det efter garantitidens utgång finns pengar kvar i projektet blir det Byalagets ansvar 

att på ett årsmöte besluta hur de ska användas. 

Här har både Alf och Kenny pratat mycket om de problem som kantat projektet senaste 

tiden, men de framhåller gärna allt det positiva med fiberutbyggnaden. 

−De beräkningar vi gjorde från början har visat sig hålla väldigt bra, säger Alf. 

Kenny påpekar också de fördelar som funnits, bland annat samarbetet med Eon. 

−På så sätt har vi kunnat hålla ner kostnaderna för ledningsdragningen mer än vad 

kalkylen sade. I och med det finns det resurser som kan användas under garantitiden om det 

behövs. 

 

Berömmer bra samarbete 
Alf nämner också det fina samarbetet med Gamleby Entreprenad som skött 

grävningarna och klarade extrajobb med tillkommande anslutningar trots kort tidsfrist. Även 

fibreringen och inkopplingen gick bra med Eltel som utförare. 

Vad betyder det att Skanova nu tar över för dig som har en anslutning? 

I och med att Skanova har avtal med Telia så är det bara att ringa till operatören Telia 

om något blir fel. Det ansvaret har hittills legat på Byalaget. 

Om någon behöver en ny anslutning så går man samma väg via Telia, antingen genom 

att ringa deras kundtjänst eller besöka Teliabutiken. Prissättningen är i fortsättningen Telias 

ansvar. 

I och med detta är fibergruppens arbete avslutat. 

 

ANDERS JACOBSSON 


