Bengt Hammas

21 juni

till mig, Gunilla, Johan, Sören, Goran, Jesper, Lisa
Hej ,
Översänder svar och material från Inger Trodell. Vg se mailsvbar nedan samt bifogade filer.
Samverkanavtalet verkar ”tandlöst”
Anders, svaret och filerna kan vi lägga under nyheter på Hemsidan. ( när du har tid)
Avvaktar nytt möte i augusti.
Vi skulle erhållit ett brev från IP-Only före Midsommar och det har jag inte sett ännu.
Vill önska alla en skön Midsommar.
Mvh/ Bengt H.

------- Originalmeddelande -------Från: Inger Trodell Dahl <inger.trodell@askersund.se>
Datum: 2018-06-18 11:18 (GMT+01:00)
Till: Bengt Hammas <bengt.hammas@telia.com>
Rubrik: SV: Rersultat av fibermötet 11/6?
Hej Bengt!
Inte alls irriterad! Vill bara försöka beskriva kommunens roll i detta med bredbandsutbyggnaden. Det är inte
kommunens ansvar att se till att det byggs fiber, det ska byggas på kommersiell grund. Vår roll är att försöka
underlätta utbyggnaden till de som vill bygga.
I dagsläget verkar just inte någon vara intresserad. Telia bygger inget vad jag vet, möjligen förtätar dom i en
del redan fibersatta områden, men något nytt vet jag inte om. Det som i dagsläget håller på är Telia
(Fibergruppen) som håller på med ett antal projekt som är EU-stödda, dom startade 2016 och inget är ännu
klart pga. markavtal som inte blivit klara. Och som jag sagt tidigare, vi får se vad IP-Only har att komma
med.
Varför dessa operatörer Telia och IP-Only? Det finns inga andra intressenter, det är det enkla svaret. Om det
hade funnits intresse att bygga fiber på landsbygden hade dom hört av sig till kunder och erbjudit det,
alternativt hört av sig till kommunen.
Bifogar samverkansavtalen från Telia och IP-only.

Med vänlig hälsning
Inger Trodell Dahl
Handläggare

0583-810 10
076-777 10 08
www.askersund.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta mail!

Från: Bengt Hammas [mailto:bengt.hammas@telia.com]
Skickat: den 17 juni 2018 14:54
Till: Inger Trodell Dahl
Kopia: Anders Forss; bengt.hammas@telia.com; Gunilla Strand; Johan Järlström; Sören Holmberg; Goran

Mansson; Jesper Ekström; Lisa Bäckström
Ämne: SV: Rersultat av fibermötet 11/6?
Hej Inger,
Mer irriterad än vanligt nu. Låt vara att du är bunden av systemet, så önskas besked om hur och varför det
blev IP-Only, som kontrakterades.
Jag skulle vilja ta del av avtalstexten för samverkansavtalet.
Kan kanske ge oss i SOBU- styrelsen insikt i vilka krav och skyldigheter, som parterna, IP-Only vs
Askersunds kommun, har.
Är förundrad över att det endast är en intresseförklaring från kommunens sida.
Tack på förhand
Bengt Hammas
Ordf SOBU
Från: Inger Trodell Dahl [mailto:inger.trodell@askersund.se]
Skickat: den 15 juni 2018 10:39
Till: Bengt Hammas
Ämne: SV: Rersultat av fibermötet 11/6?

Hej igen!
Vill bara förtydliga om att fiberutbyggnad inte är ett kommunalt uppdrag. Utbyggnaden sker helt på
kommersiell grund. Kommunen har tecknat ett samverkansavtal med Ip-Only som vi tecknade 2017.
Kommunen har ett liknande avtal med Telia som tecknades redan 2012. Att teckna ett samverkansavtal med
fiberoperatörer kräver ingen upphandling då kommunen inte har några som helt ekonomiska
mellanhavanden mellan bolagen och kommunen.
Ett samverkansavtal mellan fiberleverantörer och kommuner stärker dock möjligheten till utbyggnad. En
viktig uppgift för kommunen är således att stötta och stimulera den fortsatta utbyggnaden och
vidareutvecklingen av fiberinfrastrukturen i kommunen och mot bakgrund av detta har kommunen ingått
dessa samverkansavtal.
Kommunen är lika intresserad som alla andra att fiberutbyggnaden på framförallt landsbygd (i tätorterna är
det redan klart) kommer igång så snart som möjligt så att regeringens bredbandsmål fram till 2020 kan nås.
Jag ser fram emot mötet med IP-Only i augusti för att se vad dom kommit fram till.

Med vänlig hälsning
Inger Trodell Dahl
Handläggare

0583-810 10
076-777 10 08
www.askersund.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta mail!

Från: Bengt Hammas [mailto:bengt.hammas@telia.com]
Skickat: den 14 juni 2018 17:25
Till: Inger Trodell Dahl

Kopia: Anders Forss; bengt.hammas@telia.com; Gunilla Strand; Johan Järlström; Sören Holmberg
Ämne: SV: Rersultat av fibermötet 11/6?
Hej Inger och SOBU:s styrelse,
Tack för svaret, men är otroligt missnöjd med handläggningen från IP-Only samt även kritisk mot
Askersunds kommun som tecknat samverkansavtalet med en oseriös partner. Starkt ord men finner just nu
inget bättre.
Uppenbarligen med en partner som lovat för mycket. Vi har varit bundna snart 13 månader, Dead line löper
ut 2019 06 03, då är det 24 månader, vilken tidsrymd projektet skulle vara genomfört på.
Telias kopparnät stäng ned i vårt område 2019 04 01!
Gjordes det en ordentlig genomlysning av företaget innan avtalet tecknades?
Hur har deras tidigare projekt handlagts och genomförts?
Några svar på de frågor och krav som jag lämnade till dig måste du ha erhållit eller?
Återstår att vänta på ett brev senast midsommar. Ser fram emot mötet i augusti som ”ett sista rop på hjälp
med hopp om räddning”.
Beakta gärna de frågor jag lämnade till dig vid kommande möte!
IP-Onlys handläggning eller snarare brist på handläggning gör att kommunen bör se sig efter annan
samarbetspartner. Fiber till landsbygden är ett krav skyndsamt. Får gärna börja gräva i höst.
Till SOBU styrelse, detta är mina reflektioner och det torde bli ett möte efter det att Inger T-D haft träff
med IP-Only i slutet augusti. (Knappt två veckor före valet)
Vill tillönska alla som detta mail riktas till en skön sommar.
På återhörande
Bengt Hammas
Ordförande SOBU
Från: Inger Trodell Dahl [mailto:inger.trodell@askersund.se]
Skickat: den 14 juni 2018 16:10
Till: Bengt Hammas
Ämne: SV: Rersultat av fibermötet 11/6?

Hej!
Som sagt, jag hade ett Skype-möte med Catarina Östling som är ny kommunansvarig för Askersund.
Hon berättade om IP-onlys arbete med kvalitets och utvecklingsarbete. Vad som direkt händer i Askersund
kunde hon inte säga ännu. Vi har bokat ett nytt möte i augusti och då kommer hon hit.
Om du vill läsa lite så hänvisar jag till deras hemsida där dom lagt ut lite information. Hon lovade också att
skicka ut brev till samtliga som skrivit på avtal, och det skulle ske före midsommar.
https://narke.ip-only.se/2018/06/05/utmaningarna-fiberbranschen-kvarstar-ip-genomfor-fleraforbattringsatgarder/
Är inte på plats i morgon, du får prova någon annan dag.

Med vänlig hälsning
Inger Trodell Dahl
Handläggare

0583-810 10
076-777 10 08

www.askersund.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta mail!

Från: Bengt Hammas [mailto:bengt.hammas@telia.com]
Skickat: den 14 juni 2018 15:42
Till: Inger Trodell Dahl
Kopia: Anders Forss; bengt.hammas@telia.com; Gunilla Strand; Johan Järlström; Sören Holmberg
Ämne: Rersultat av fibermötet 11/6?
Hej Inger
Är nu nyfiken på utfallet från fibermötet IP-Only och kommunen 11/6???
Ringer dig fredag 15/6 för muntlig kommunikation.
På återhörande
Mvh
Bengt Hammas
SOBU

