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Efter bybornas kamp – fiber får klartecken: "Helt klart 
är vi lättade"

Det blir fiber i Tönnånger efter Stadsnätsbolagets kamp mot klockan. I 
sista stund fick man ihop tillräckligt många intressenter för att säga ja 
till utbyggnaden.

Sedan årsskiftet har Stadsnätsbolaget jobbat för att komma igång med 

fiberutbyggnad i området kring Holmsveden i Söderhamns kommun. Eftersom 

Telia klipper kopparnätet i Tönnånger den 3 juni och boende riskerar att bli 

utan internet har man prioriterad byn, tillsammans med Härnebo och 

Holmsveden. För att bli klar så fort som möjligt efter att kopparnätet försvinner 

satte bolaget slutdatum den 31 januari.

Läs mer: Bybornas kamp mot klockan – sluter samman för fiber innan 

kopparnätet släcks: "Känns som sista livlinan"

Nu är tiden ute och Stadsnätsbolaget meddelar att man nått sitt mål.
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– Det känns positivt att de första två etapperna nu är i i hamn. Klart att det här 

en positiv satsning för sydvästra kommundelen, säger Ingrid Belfrage, som har 

sommarstuga i Tönnånger.

Läs mer: Snart klipps kopparnätet – bolag skyndar på fibersatsning: 

"Markägare positiva"

En stor del av bygden har slutit samman för att göra drömmen om fiber verklig. 

Men det rådde delade meningar om Stadsnätsbolaget var rätt väg att gå eller 

inte. Flera valde att inte skriva på avtalet, medan andra oroade sig för att att 

det skulle stoppa hela fiberutbyggnaden.

– Helt klart är vi lättade. Bor man på landsbygden betyder god och säker 

tillgång väldigt mycket. Inte blir det mindre för att man blir äldre, snarare 

tvärtom, säger Ingrid Belfrage.

Stadsnätsbolaget har tidigare grävt för fiber i Jonskär.
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Läs mer: Stadsnätsbolaget tar över efter IP-only – nu är hoppet om fiber 

tillbaka: "Bara att hålla tummarna"

Nästa steg för Stadsnätsbolaget är att träffa alla markägare i Holmsveden och 

Härnebo för att sedan kunna få ett byggbeslut. Efteråt hoppas man kunna 

fortsätta bygga ut fiber i fler byar, som Långbo, Hemstanäs, Håkanbo, Lövtjära 

och Hamnäs.

– Processen har varit jättebra, bygdens vilja att göra det här har varitöver all 

förväntan. Ett gott ambassadörsamarbete som vi kallar det i branschen, med 

lokala röster inom bygden som hjälper till, säger Roz Aslanian, projektledare, 

som varit i området för att träffa boende.

Stadsnätsbolaget kommer att stanna kvar i Holmsveden hela februari för att 

samla in intressenter i fler byar. 

– Vår utmaning nu, i till exempel Långbo och Hamnäs, är att det finns ganska 
många sommarbostäder. Där tror jag man måste enas som bygd att göra det här 

tillsammans, säger Roz Aslanian.
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