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Nu kapar Telia kabeln till
radhustelefonen
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DJUPADAL. Den som inte betalar 20 000 kronor för fiber, förlorar sin fasta
telefonanslutning.
Det är villkoren på tre gator i Djupadal - där det nu skrivs svensk
telehistoria.

Sverige har drabbats av fiberfeber. I Malmö och andra städer pågår intensiva
grävningar, för att ge internetanslutning via fiber till en- och flerfamiljshushåll.

Fiberdragningen görs normalt sida vid sida med det traditionella telefonnätet, i
koppartråd. Enskilda hushåll kan därmed göra valet om de vill betala för
fiberdragning och få en snabbare uppkoppling, eller om de vill fortsätta att ringa och
surfa på det gamla kopparnätet.

Men boende på tre gator på Djupadal i Limhamn har fått ett brev från Skanova, det
dotterbolag till Telia som äger det svenska kopparnätet för telefoni.

"I och med det nya fibernätet kommer det befintliga kopparnätet med telefoni,
bredband och TV-tjänster att monteras ner och det stängs i mars 2015," skriver
Skanova.

– Det här är första gången vi bygger fiber och samtidigt tar bort det befintliga
kopparnätet. Det är lite av en pilot, säger Skanovas informationschef Inger
Gunterberg.

Brevet har väckt skarpa reaktioner på Djupadal.

– Det blir lite som utpressning. Budskapet i brevet är ju: "betala 20 000 kronor,
annars släcker vi ner". Man tar tv, internet och telefon från folk, säger Victor Sadner
som har tackat nej till fiber.
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Grannen Peter Sognefur med familj har däremot tackat ja till att betala för
fiberanslutning.

– Men jag förstår att det här kan vara tufft för många människor. 20 000 kronor är
mycket pengar, säger han.

Efter installationskostnaden, måste husägare också löpande betala
abonnemangskostnad för bredband och andra tjänster som förmedlas via fibern.

Strax intill, längs Ängeltoftagatan, arbetar Skanovas underentreprenörer för fullt. I
trottoaren grävs ett runt 70 centimeter djupt dike. Här ska det läggas slangar där
fibrer kan blåsas in.

– 75-80 procent av husen här har tackat ja till fiber, säger anläggaren Andreas
Kempff.

Det betyder att 20-25 procent av hushållen kommer att stå utan fast telefoni när
Skanova klipper bort kopparnätet i vår.

Skanova har, inför detta pilotprojekt, haft möten med Post- och telestyrelsen, PTS.

Skanova och PTS konstaterar att svenska hushåll, enligt gällande rättspraxis, har rätt
till en uppkopplingshastighet på minst 1 megabit per sekund.

– Men lagen är teknikneutral. Mobiltelefon och mobilt bredband är en möjlig lösning
för hushåll som inte vill ansluta till fiber. Man är inte tvungen att välja fiber, säger
Skanovas informationschef Inger Gunterberg.

Det finns husägare som har känt sig pressade av era brev?

– Det har skickats tre informationsbrev och hållits ett möte. Vi har varit tydliga med
att det absolut inte finns några krav att teckna sig för fiber. Husägare kan teckna ett
mobilabonnemang och hamna på ungefär samma månadskostnad som i kopparnätet.

Linn Berggren är jurist på enheten för konsumenträttigheter vid Post- och
telestyrelsen.

– Skanova kom till oss tidigare i år och berättade om åtgärden i delar av Limhamn,
säger hon.

– Det här är ett pilotprojekt. Vi har hittills bara fått in ett fåtal frågor och haft en
löpande dialog med Skanova.

– För dem som inte vill ha fiber och som inte får mobiltäckning från någon operatör
kommer Skanova att erbjuda en ersättningslösning. Vi bevakar frågan, säger Linn
Berggren.
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Att det traditionella kopparnätet för telefoni kopplas ur just på tre gator i Djupadal, förklaras av
Skanovas informationschef Inger Gunterberg med att boende i området har klagat mycket på
telefonstörningar. "Väta i marken har förstört kopparledningarna," säger Inger Gunterberg.
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