Information från nytt fibermöte med IP-Only på Köping kommun den 11/3 2020.
Med bredbandssamordnare Per Wadlin, Köping kommun, som sammankallande träffades vi
representanter för projektområdet (Andreas Runfors, Bengt Sundeck) och en ansvarig för vårt
fiberprojekt från IP-Only (Joakim Johnson) i kommunhuset i Köping för en uppdatering av läget
i projektet. Mötesinnehållet kan sammanfattas i följande punkter.
• IP-Only hade följande förslag beträffande den fortsatta informationen till/dialogen med alla
berörda i projektområdet.
- Utskick med lägesinformation till alla som tecknat fiberavtal, i princip var tredje månad.
Man är medveten om att man inte levt upp till löften om detta tidigare men räknar med
att det skall fungera fortsättningsvis genom en delvis ny organisation och nya (informationsstödjande) rutiner i kombination med en vilja att det skall fungera.
- Träffar i en representativ arbetsgrupp en gång i månaden, så länge det känns meningsfullt, för ömsesidigt utbyte av fördjupad lägesinformation och -diskussion. Tanken är att vi
områdesrepresentanter inom projektområdet skall kunna framföra synpunkter och frågor till
IP-Only och kommunen angående fiberutbyggnaden samt vid behov komplettera den utskickade
lägesinformationen med förtydliganden och mer detaljerade uppgifter till berörda i bygden för att
på så sätt motverka missuppfattningar och destruktiva rykten.
Varje möte i arbetsgruppen kommer i första hand att behandla frågor och synpunkter, som berör
det område som är operativt aktuellt vid det tillfället. Det utesluter inte att man samtidigt kan ta
upp övergripande frågor av mer allmän karaktär samt blicka både framåt och bakåt för att få perspektiv och sammanhang.
- IP-Onlys representanter i arbetsgruppen kommer fortsättningsvis att vara Joakim Johnson,
som är kommunansvarig och ekonomiskt ansvarig för vårt projekt (och ett antal andra projekt
i Västmanland och Värmland), och Stefan Persson, som är regionbyggchef i företaget (och som
sådan chef för vår tidigare informatör och samtalspartner Daniel Öhrn). Daniel är fortsatt verksam i projektet men får genom omorganisationen möjlighet att enbart fokusera på sin roll som
byggledare.
Som helhetsansvariga har både Joakim Johnson och Stefan Persson egen ingående kännedom om
vårt projekt, men de kan också vid behov inhämta relevanta uppgifter på områden, som handhas
av personer de samarbetar med inom andra avdelningar i företaget - det kan handla om t ex markägaravtal, ledningsrätt och trafiktillstånd.
Övriga deltagare i arbetsgruppen är Per Wadlin, bredbandssamordnare i Köping kommun.
och formellt sammankallande till och värd för kommunmötena i nuläget, samt Markus Nyberg,
Andreas Runfors och Bengt Sundeck, representanter för projektområdet.
- Genom utskick och eventuell fördjupning enligt ovan kommer alla förhoppningsvis att vara väl
informerade om hur projektet fortskrider. Om något man vill ha svar på ändå fattas, upplevs ofullständigt eller är oklart, skall man i första hand vända sig till IP-Onlys kundtjänst (förbättringsarbete pågår) eller i andra hand till någon av oss områdesrepresentanter, så lyfter vi frågan med
berörd befattningshavare (även mellan mötena), om det behövs.
(IP-Onlys kundtjänst: 0200-430000. Min e-postadress: bengt.sundeck@bredband.net)

• En ständigt upprepad fråga har varit vilka som är garanterade fiber, och om det är möjligt att
ansluta sig i efterhand, förutsatt att projektet slutförs. Joakim Johnson kommer på nästkommande
möte att redogöra för kriterierna för garanterad anslutning men lovade att redan innan dess ombesörja ett personligt utskick till alla berörda hushåll om vad som gäller i resp fall, så att spekulationer och rykten kan undvikas.
• Markägaravtalen är en annan återkommande fråga. Förhandlingarna med markägarna sköts av en
speciell avdelning inom IP-Only. Man har fram till nyligen tillämpat ordningen ”försöka komma
överens” – ”ändra nätdesignen”, om man inte kan nå överenskommelse – ”söka s k ledningsrätt”,
om annan rimlig nätdesign inte finns. Eftersom en ledningsrättsprocess tar lång tid lämnar man nu
på ett tidigt stadium in ansökan, om det ser ut att kunna bli avtalsproblem, men drar förstås tillbaka
den, om man når fram till en bättre lösning under processens gång.
Det har av delvis juridiska skäl varit svårt att få grepp om exakt aktuell avtalsstatus, men vi blev
lovade en uppdatering av situationen beträffande både markavtal och ledningsrätt för hela projektområdet vid vår nästa sammankomst.
• Någon genomarbetad tidsplan har aldrig presenterats för projektet. IP-Onlys ambition är nu att
omgående ta fram en sådan och presentera den för oss på nästa möte. Man kommer då att använda
sig av den indelning av projektområdet i fyra delområden (A – D), som beskrevs i utskicket alla
fick i december 2019. Det kommer att framgå av tidsplanen, när resp delområde skall vara klart.
Resurser kommer (enligt ambitionen) att tilldelas projektet, så att tidsplanen kan hållas.
• Det finns en nätdesign för hela projektområdet med fyra knutpunkter (noder). Även denna kommer att visas upp för oss nästa gång, varvid det kommer att framgå hur långt man kommit i resp
delområde. Operativt fastställs internt i företaget en budget för och färdigställs ett delområde
i taget (i bokstavsordning), även om det inte kommer att vara helt vattentäta skott mellan dem.
Teoretiskt kan man t ex tänka sig att det förekommer kanalisationsarbeten i ett område samtidigt
som man slutför markavtalsförhandlingar i nästa.
Som framgår av ovanstående punkter är det på kort sikt många (tidigare ställda) frågor som väntar på
utlovade svar på nästa möte i mitten av april. Jag återkommer då här på hemsidan med information om
IP-Onlys besked. På längre sikt får vi hoppas att företaget klarar av att leva upp till sina klart uttalade
fibreringsambitioner. Ett positivt steg i rätt riktning är deras vilja - det var deras förslag - att formalisera kommunikationen genom månatliga möten i den representativa arbetsgruppen.
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