
Harö Bredband – snart klart för driftfas! 

Så har det då gått drygt 3 år sedan vi fick beviljade bidrag för fiberutbyggnad i skärgården. Fattar inte 
riktigt vart tiden tog vägen samt hur vi hunnit med så mycket på fritiden…   Det har i princip varit 
samma gäng hela tiden i samtliga föreningar inom Stockholms Skärgårdsnät, vilket gjort oss än mer 
samspelta och hjälpsamma. Den grund vi la från början om ett gemensamt projekt baserat på 4 
föreningars vilja har fungerat bra även om det så klart funnits frågeställningar där vi inte alltid varit 
överens. 

I skrivande stund pågår på Harö efteranslutningar av nya medlemmar, färdigställanden av några få 
kundinstallationer samt två mindre omdragningar av nätet vilket kommer slutföras under sommaren. 
Parallellt med detta så pågår en insamling av all dokumentation till digitalt format. Vi har satsat på 
att försöka göra dokumentation rätt från början men det är ändå mycket som skall uppdateras en 
sista gång innan slutgranskningen av Länsstyrelsen kan starta. Det är först när dokumentationen är 
godkänd som projektet kan avslutas och vi får alla godkända bidragspengar utbetalda. 

Hur har det gått? Ja sett i backspegeln så har det fungerat bra. Det är snarare mängden av signerad 
dokumentation som gör det trögjobbat än just byggnationen av fibernätet. Harö var tidigt ute att 
inleda byggnation med sjökabel parallellt med viss grävd kanalisation. Först när detta moment var 
klart var det dags för ledningsdragning i stolpe och då mötte vi ett lite större problem: Våra 
skärgårdsöar Nämdö, Runmarö och Harö är så pass otillgängliga till sin natur att inte något företag 
ville lägga anbud! Vi fick därför använda våra företagskontakter och ”mäkla” fram ett möjligt 
affärsupplägg med delvis större insats av föreningarnas medlemmar samt en tilläggshantering för 
oförutsägbara arbetsmoment. Sammantaget ett lite längre och dyrare arbetssätt än planerat. 

Vi är idag 184 medlemmar i föreningen och det är flera som sent vaknat till och vill ansluta sig. Men 
nu är bidraget fullt utnyttjat och därför får nya medlemmar själv bekosta merkostnaden för 
inkoppling av just deras fastighet. Grundtillägget är 5000kr men det kan också bli mer beroende på 
exempelvis lång anslutningssträcka. Ekonomisk har vi fram till idag förbrukat 14,8 milj och vi har 
fortfarande cirka en miljon kvar i slutgiltiga installationer samt ombyggnationer. Av totalsumman får 
vi 60% i bidrag och resten betalar vi medlemmar.  

Fibernätet för Harö Bredband är dimensionerat för samtliga 350 fastigheter. Vi har en 
anslutningsgrad på strax över 50%, så det finns absolut utrymme för fler medlemmar. Prognosen är 
god att det tillkommer fler medlemmar nu när vi är i drift, men vi vill gärna ha din hjälp att också 
kunna ansluta dina grannar! Tipsa oss om gärna när det kommer nya ägare! 

Vi ser nu fram emot att avsluta installationsprojektet under 2020 och därefter aktivt gå in i Drift- och 
Underhållsfasen i slutet på året. Planen är att samtliga föreningar inom Stockholms skärgårdsnät 
kommer att samordna driftsfunktionen så att vi kan få den så effektiv som möjligt. 

Njut av sommaren och vårt fibernät – det kan bli en fantastisk sommar! 
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