
Rapport från fibermöte med IP-Only den 14/4 2020 
 
I enlighet med beslutet på föregående möte den 11/3 träffades den representativa arbetsgruppen igen 
tisdagen den 14/4. På grund av rådande coronaläge var det ett Skype-möte, som Per Wadlin, bred-
bandssamordnare på Köping kommun, inbjudit till. Övriga nätuppkopplade var Joakim Johnson, kom-
munansvarig, och Stefan Persson, regionbyggchef, från IP-Only samt Andreas Runfors och Bengt 
Sundeck, områdesrepresentanter. 
 
Mötets huvudsakliga innehåll utgjordes av IPO-representanternas redogörelse för hur man jobbar med 
projektet och hur man ligger till - en förberedd powerpointpresentation med kommentarer. 
Sammanfattningsvis framkom följande. 
 
•   Man visade upp en strukturerad organisationsplan för projektet med många enheter med  
    specifika ansvar för styrning och genomförande av projektering och byggnation.  
 
•   Man räknar inte med att coronasituationen skall påverka projektet på ett dramatiskt sätt. 
    Dock har företaget infört ett antal regler (i enlighet med FHM:s rekommendationer), som 
    fr a på tjänstesidan påverkar arbetsrutinerna. Bland annat har man tagit beslut om rese- 
    stopp, besöksstopp, att arbete skall ske hemifrån m m. På byggsidan är det mera som  
    vanligt. 
 
•   Man vill ha en fungerande kundkommunikation. Initiativet till månatliga träffar i den här  
    arbetsgruppen och utskicket av mail/brev den 2 april till alla, som är garanterade anslut- 
    ning är konkreta försök att visa detta.  
 
    Beträffande utskicket nådde det inte alla mottagare, vilket framkallade en del oro.  
    Problemen har vad jag vet hittills kunnat redas ut - det har handlat om att ”sambon” fått  
    mailet, att mailkorgen varit full, att meddelandet hamnat bland skräpmailen och liknande.  
    Om någon inte hittar det här mailet/brevet från IPO men uppfattar sig som anmäld, så ta  
    kontakt med kundtjänsten (eller undertecknad) för utredning. 
 
•   Beträffande projektstatus –  

    -   står som tidigare meddelats de fyra noderna på plats, förberedda för driftsättning.  

    -   är flertalet abonnenter i delområde A uppkopplade. Senast i slutet av maj beräknas 
        hela området vara klart. 

    -   är delområde B operativt ”på gång”. Områdeskartan kommer sannolikt att ritas om, 
        så att ett antal hushåll mellan områdena A och B, som har blivit garanterade abonnemang 
        administrativt kommer att ingå här, för att de skall känna att de tillhör projektet. 

    -   pågår en tidskrävande inventering av vad som är gjort och inte blivit gjort i delområdena 
        C och D. Motsvarande inventering har också skett i A- och B-områdena. Orsaken till det här 
        dubbelarbetet är att viss äldre dokumentation inte är tillgänglig, vilket har att göra med  
        omständigheter, som inte kan kommuniceras i det här sammanhanget, men så mycket kan sägas  
        att det inte beror på en brist på ambition eller ”byråkratiskt slarv” inom företaget.  

        Oklarheterna är på god väg att rättas till men fortfarande kvarstår en del, varför man till det här  
        mötet inte ville gå ut med en tidsplan. På nästa möte i maj hoppas man ha en bättre bild av läget.  
 
•   Nästa arbetsmöte äger rum i mitten av maj. Då kommer en uppdaterad lägesbeskrivning här. 
 
Bengt Sundeck 


