
Till medlemmarna i Torpaskogs Tomägareförening 

Som ni säkert noterat har det byggts det ut fiber söder om Muskö kanal. 

Roger Cederlöf, Sunds stugförening har pratat med Telia i början av augusti om möjligheten 

att få öppen fiber även vidare ut på Muskö.  

Telia (Skanova) kommer att använda befintlig infrastruktur vid eventuell utbyggnad. Dvs man 

hänger upp luftledningar i samma stolpar där telefontråden idag hänger. Många fastigheter är 

fortsatt anslutna med telefontråd även om telefonen i sig har kopplats ur och inte används.  

 Så här skrev Roger till sina medlemmar ! 

Jag har ADSL (bredband över kopparkabel = telefontråd) sedan oktober förra året, till 

stugan på Myrstigen 32. ADSL fungerar utmärkt, jag får ungefär 15-16 Mbit/s hastighet med 

obegränsad datavolym.  Fiberanslutning skulle ge upp till 100 Mbit/s (troligen omkring 50-80 

Mbit/s) med obegränsad datavolym. Till skillnad mot mobilt bredband där man är begränsad 

till 2, 6, 12, 20 eller annan storlek på datavolym per månad. Mobilt bredband är vad det är 

idag. Det kommer inte att byggas ut mer eftersom det kräver nya antennmaster på nya platser. 

Vilket inte är aktuellt för operatörerna.  

Idag klarar sig de flesta med det som erbjuds. Men fler och fler väljer att bosätta sig på 

landet, och fler skulle kanske göra det om det fanns god bredbandsanslutning för möjlighet 

till distansarbete. Eller så kommer stugor att säljas de närmaste åren och nya ägare ser fiber 

som en värdehöjande anslutning när de köper stuga. 

Jag antar vidare att en del har barn eller barnbarn som gärna streamar diverse program 

även i sin stuga, och då tar datavolymen snart slut. Men med fiberanslutning och en wifi-

router klarar man sig ändå.  

Nu till saken. Jag har tagit på mig uppgiften att fråga föreningens medlemmar om hur många 

som skulle kunna tänka sig att vara intresserade av fiberanslutning. Jag ska tillägga att PTS 

har som en av alla uppgifter att utreda och titta på möjligheten att få ut fiber eller 

kabelanslutning av internet till landsbygden där hastigheten skall upp till minst 30 Mbit/s 

inom några år. Här är en chans för oss. Särskilt som man vet att Telia helst av allt vill plocka 

ner koppartråden (telefontråden) eftersom underhållet för den ökar år efter år. Det beror 

bland annat på att ändutrustningen snart inte går att reparera, och att trådarna som inte är 

av koppar gärna korroderar eller får beläggning på metallen som gör att kontakten 

försämras.   

Kostnad. Några undrar säkert vad det kan komma att kosta. I huset i Enskede (centralt men 

med luftledning till respektive villa) kostade det 19900 kr. Till min arbetskollegas stuga ute på 

Vätö erbjuds man installation av fiber för 19900 kr. Så jag gissar att det kommer att ligga 

omkring där även för oss. Eftersom man redan har fiber till Mickrum och Hammarvägen.  

  

Vi vill nu ge våra medlemmar möjlighet att ta ställning till denna möjlighet. Om ni är intresserade går 
det bra att ställa frågor eller anmäla intresse snarast möjligt till 



Roger Cederlöf på mailadress 

roger@cedersjoe.se 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen Torpaskogs Tomtägareförening 
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