Informationsmöte från Zitius till styrelser för fiberföreningar, 2015-12-09, slaktboden Åstrand
Minnesanteckningar
Närvarande: Från Norra Ny fiberförening: Dan Engeflod, Anders Carlsson, Lars-Göran Nilsson,
Per- Olof Gustafsson, Suzanne Palmquist
Från Stöllet fiber: Stefan Persson, Olle Persson, Sten Landén
Ambjörby fiber var inbjudna men inte närvarande.

Olle Fransson, Zitius, berättade om deras verksamhet. Zitius ägs av Telia sedan 2014, men startade sin
verksamhet 2003. De verkar på den kommersiella marknaden och ansvarar bl a för fiber på
landsbygden för de föreningar som väljer att inte söka statligt stöd. Zitius ansvarar tillsammans med
andra entreprenörer för allt utom markavtal och medlemsavgifter, som föreningen ska ta ansvar för.
Med denna modell, går arbetet fortare och föreningen slipper en del byråkrati. En förening startade i
mars 2015 och kommer att ha fiber nu till jul. Sunnemo har fått fiber enligt denna modell.
Zitius är en leverantör av kommunikation; TV-kanaler, bredband, telefoni och är alltså den som
kommer att ”fylla” fiberkablarna med innehåll. De har störst utbud av samtliga leverantörer i Sverige
och det finns därmed tjänster som passar alla abonnenter. Vill man t ex enbart ha telefoni, så går det
bra. Man kan också köpa paket där allt ingår i olika prisklasser. Allt finns presenterat med priser på
Zitius portal Qmarket (www.qmarket.se). Zitius kan leverera bredband på upp till 1000 Mbit/sek.
Olle Fransson presenterade olika exempel där fiber kommer till nytta i en fastighet, förutom
bredband, TV och telefon: larm och nycklar, fjärrstyrning av t ex värmesystem och belysning (kan vara
intressant för dem som har fritidshus) samt vård och omsorg. I Stockholm pågår en förstudie där äldre
personer kan koppla upp sig mot sin vårdcentral eller läkare och därmed inte behöver lämna hemmet
för rådgivning eller enklare medicinska frågor. Denna utveckling kommer att fortsätta över hela landet
och troligen bli standard i framtiden.
Olle Fransson föreslog att området Ambjörby-Fastnäs på båda sidor älven bildar en förening och ber
om ett pris från en leverantör, t ex Relacom. Man kan utgå från ett visst antal anslutningar, t ex 300,
och få pris i trappsteg, vid 350 anslutningar blir priset… osv. Ju fler anslutningar, desto lägre pris.
Dock ska man sätta ett lägsta antal, hamnar man under det kommer det inte att vara ekonomiskt
försvarbart att bygga överhuvudtaget.
Zitius har ett gratisverktyg på hemsidan, kallat Fiber till alla, där man enkelt kan rita in fastigheterna
på kartor, göra en grovprojektering, få tips om upphandling mm. Man får först en gratis snabblektion
av Zitius personal och sedan klarar man jobbet själv.
Mötet beslutade att Stefan Persson blir kontaktperson för Stöllet/Ambjörby och börjar med att rita in
området i verktyget fiber till alla. Vi beslutade även att begära in ett så kallat takpris från Relacom
senast i februari 2016. Därefter hålls öppna medlemsmöten med uppgifter om prisintervall mm.
Norra Ny fiber har lämnat in en ansökan om stöd och måste ta ställning till om att endera fortsätta på
den vägen, eller avstå stöd och gå samman med Stöllet/Ambjörby enligt Zitius modell.
Antecknat av Suzanne

