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Ordförande har ordet
Nu har vi varit i drift i snart två år. Det 
senaste året har ju varit väldigt annor-
lunda genom den pandemi vi drabbats 
av. Situationen har också inneburit att 
många som haft möjlighet har flyttat ut 
till sitt hus på ön. För många har fibern 
varit en förutsättning för att kunna 
arbeta från ön.

När jag i höstas åkte runt och kontrol-
lerade nätet märkte jag att det var folk i 
många hus som egentligen borde varit 
tomma och träffade folk som var glada 
över att fibern fanns.

Vi kan konstatera att vårt nät är robust. Det har klarat sig bra i de stor-
mar som varit och vi har inte haft några större störningar i nätet. 

Vi gör också en efterlysning !

Nu när vi är i drift behöver vi hjälp, vi behöver områdesansvariga. 
Det handlar om personer som kan tänka sig att vara förmedlare mellan 
medlemmar i ett område och styrelsen. Uppgifterna kan till exempel 
bestå av att rapportera till styrelsen om något träd riskerar att falla 
över fibern, någon gång om året i samråd med säkerhetsansvarig göra 
en besiktning av nätet man ansvarar för, informera personer i området 
om fibern, fördelen med att vara ansluten och hur man kan ansluta 
sig. Så är du intresserad och vill hjälpa till hör av dig till mig så kan vi 
prata vidare.

Med hopp om en riktigt härlig sommar, att pandemin lugnar ner sig 
och att vi ska kunna börja leva normalt igen.

Pia Södergren

Ordförande

Mattias Strauss bor på Harö med fin utsikt över Kanholmen och 
kvällssol. Mattias driver företaget InvitePeople och är starkt beroende 
av IT baserad kommunikation i olika former typ mail,    webkonfer-
enser, digital marknadsföring etc. 

Hur använder du fibernätet?

Jag använder bara bredband. TV via fiber är inte så intressant utan 
det räcker med de baskanaler man få via TV antenn. Vi hade initialt 
planerat för ett sommarabonnemang men har nu insett hur effektivt 
och bekvämt det är att nätet finns där ”hela tiden”.

Varför skaffade du fibernät?

Initialt var jag negativ till behovet av fiberanslutning. Familjen hade 
en 4G router som fungerade ok för de behov familjen hade. Min 
hustru Tove tryckte på att skaffa fibernät, och så här i efterhand var 
det helt fel resonerat att stå utanför. Fibernät bidrar till en frihet att 
vid tillfälle kunna jobba från Harö och njuta av naturen även på andra 
tider än sommaren. Utan fiber hade vi inte kunnat jobba från Harö 
under flera månader under 2020, som nu blev möjligt med en riktigt 
bra uppkoppling.

Vad har varit största nyttan? Vad är mest positivt med bredband?

Jag är förvånad över min skeptiska inställning till fibernät innan 
vi kopplade upp oss. En starkt drivande faktor till att se nyttan har 
Corona pandemin varit. Utan fiber hade det varit omöjligt att jobba 
så mycket från hemmakontoret på Harö som nu är möjligt. Fiber har 
också gjort det möjligt att enklare kunna nyttja fastigheten under 
andra delar av året. Det har fungerat bra hela tiden och jag är väldigt 
nöjd med leveransen.

Har du ändrat dina kommunikationsvanor? På vilket sätt?

Det nät som finns och med en beställd bandbredd på 500Mbit är fullt 
tillräckligt för de applikationer vi använder. Men fiber är nödvändigt 
för att få kvalité i de digitala möten och konferenser som jag deltar i.

Att kunna jobba från Harö med bra teknisk utrustning ger en otroligt 
bra livskvalité. Man sitter bra uppkopplad, med fin utsikt, och har bara 
ett steg ut i naturen. 

Finns det någon tjänst/service du gärna skulle vilja ha i framtiden?

Jag är nöjd med den tjänst jag ser och behöver idag och har inte funder-
at på om det finns några nya tjänster jag skulle vilja ha.

.

Dagens Tips– tusen ögon!

Hej och välkomna till Harö Bredbands första nyhetsbrev,

Vi har nu lämnat uppbyggnadsfasen och är inne i driftsfasen, det ger oss nu möjlighet att fundera över hur vi vill att vår förening skall fungera i 
daglig drift.

Anledningen till att vi kommer ut med ett nyhetsbrev, är att vi vill kunna informera våra medlemmar om hur läget ser ut idag och vad vi har för 
förhoppningar för framtiden. Vi hoppas även kunna inspirera till nya användningsområden för vårt fina bredband.

Vi tar gärna emot tips om hur vi kan utforma framtida nyhetsbrev, så om du har tankar och funderingar på vilken typ av information som du 
skulle vilja se i nyhetsbrevet, så får du gärna höra av dig till oss på info@harobredband.se .

Fiberanvändning med sjöutsikt

Harö Bredband har nu inlett sin driftsfas vilket innebär att vårda och 
förvalta all den infrastruktur som vi byggt upp. Sammantaget finns 
inom Harö Bredbands område 28km lufthängd fiber, 18km sjökabel, 
20km markkabel, 105 st kopplingsskåp samt 1 nodhus samt 2 nodskåp. 

Hela nätet är byggt enligt en standard som heter ”Robusta nät” vilket 
ger en bra grund för riktigt lång livslängd. Men som vanligt behövs 
ett visst mått av förebyggande underhåll för att säkerställa driften. 
Föreningen planerar för detta men är också intresserad av dina 
observationer.  Om du ser någon skada eller åverkan av något slag så 
tveka inte att meddela oss. Enklast görs detta genom ett mail till info@
harobredband.se eller direkt med text och foto på vår Facebook sida 
”Harö Bredband ekonomisk förening”.

Vi samplanerar långsiktigt underhåll med nyinstallationer och koordin-
erar dessa jobb med övriga föreningar inom Stockholms Skärgårdsnät. 
Därigenom skapar vi tillsammans ett bra och effektivt underhåll.

Så tipsa oss gärna – vi behöver hjälp av dina ögon!


