
 
 
 
 
En något förkortad sammanställning av enkätens öppna svar:  
 
Ingen fiber ute i Tolfta ännu. 
Det behövs ett nytt "televerk" för att bygga fiber åt alla. Det är ju märkligt att staten kunde bygga ett 
fast telenät till alla för 70 år sedan men inte klarar att bygga fiber till alla idag. 
 
Gör trådlöst fiber tillgängligt för landsbygden!  
 
Bättre erbjudanden för fast bredband så det är värt för fastighetsägare att investera. 
 
"Kommunen måste hjälpa boende på landsbygden med fiberutbyggnaden. Framförallt med 
information till äldre om hur digitaliseringen skapar möjligheter när äldre tekniker tas bort 
(kopparnätet).  Ex trygghetslarm, villalarm och telefoni blir säkrare med fiber. " 
 
Vart tog fibersatsningen vägen? 
Vi väntar sedan flera år på bredband från IP-only.  
 
Har dålig adsl. För drygt två år sedan var ip-only här och satte upp en skylt – sedan har ingenting 
hänt. Uselt av kommuner att överlåta åtagandet av bredbandsutbyggnad på aktörer som bara är 
intresserade av att plocka russinen ur kakan, gör dåliga jobb och sedan lämnar delar av landsbygden 
outbyggd.  
 
Dålig struktur på fiberutbyggnaden i kommunen. Det bör samordnas mer och ställas högra krav på 
aktörerna. 
 
"Vi har lämnat in en intresseanmälan via kommunens hemsida för det luftburna Internet som Tierps 
kommun gjorde reklam för hösten 2018. Vi har inte fått återkoppling på denna anmälan ännu. Beror 
det på att vi bor på landsbygden?” 
 



Hjälp Hållnäshalvön med en lösning. Hur ska vi överleva på landet? Kan aldrig jobba hemifrån vilket 
jag har full möjlighet till. I framtiden blir vi här ett u-land. Vi måste kunna bo och verka här samt locka 
hit fler för att bo. Tänk på att slutförvaret ska börja byggas och vi behövt skattebetalare. Kan inte 
vara Östhammar som är alternativet för att bo. 
 
Bor 300 m från en station och har sedan tre år beställt fiber men inte fått nått ännu, men slangar är i 
alla fall nedgrävda sedan oktober förra året… 
 
Väntat över 2 år nu. Bara massa löften... 
Jag hade gärna haft bredband, men allt jag har uselt ADSL 
 
Fiberdragningarna i centrala Tierp kanske borde sätta igång igen... 
Bor mitt i Tierp men har just för tillfället inte möjlighet till att få fiber, skandal med tanke på att det är 
2019!!! 
 
ADSL fungerar inte, internet slutar fungera flera ggr om dagen. Dålig täckning på det mobila. 
Fiberleverantörerna bryr sig inte. Bor i ett svart hål som aldrig kommer få en fiberanslutning. Svårt 
att jobba på distans vilket skulle vara möjligt i större utsträckning om det fungerade. 
Österrike/Österväga är det svarta hålet på kartan där ingen vill dra fiber.  
 
När får jag fiber??? Bor i Åkerby. Kopparnätet monteras ner och fiber behövs för att ta över ADSL-
möjligheten försvinner. 
 
Telias bredband låg nere 4 mån förra året. Har väntat alltför länge på fiberinstallation. Det tar 
alldeles för lång tid. Jag förstår inte strategin bakom valfria fiberleverantörer. Fiber är infrastruktur. 
Jag tycker kommunen borde ha upphandlat ett bra fiberavtal och sedan är det upp till invånarna att 
bestämma om de vill ansluta och i så fall vilka abonnemang de vill ha. 
Fiber på landsbygden, kommer det någonsin ? 
 
Vill ha fiber, inget annat vore en hållbar investering för framtiden gällande internetuppkopplingar.  
Se till att alla får bredband, tar sådan tid och man bollas mellan företag. Kommun borde vara med 
och styra.  
 
Har bredband via ADSL. Har just fått besked från Zitius att de inte avser bygga fiber i vårt område 
(Tierps tätort). Kommer någon aktör överhuvudtaget bygga fiber hos oss? När kommer 5G? 
 
Bara skitföretag som tror de kan gräva fiber här utanför Skärplinge. Ip Only har efter mer än två år nu 
meddelat att de inte kan gräva och Zitius säger nu att de inte heller kan gräva. Sjukt att kommunen 
inte kan erbjuda ett seriöst företag som kan erbjuda fiber åt oss som bor och jobbar utanför 
Skärplinge. 
 
När ska fiberutbyggnaden komma igång i Strömsberg? 
Tecknade ett avtal men IP Only för flera år sedan men ingenting har hänt ännu. 
Har riktantenn och signalförstärkare för att få någorlunda skapligt Internet.  
 
Har nybyggt småfamiljshus i Tierps kommun. Vi hoppas att någon gång kunna bo i det permanent. 
Eftersom jag är helt beroende av internet i arbetet är tillgången avgörande. (Har kontrakt med IP 
Only). 
 
 
Vill ha fiber snarast  
 



Vi har satellitbredband då vi varken har kopparledning kvar eller tillräcklig mobiltäckning för mobilt.  
 
Skanal att man inte kan få bredband i centrala Tierp  
 
Fiberpriset är väldigt dyrt.  Det ska vara lättare byta operatör.  
 
Jag tycker att kommunen skulle ha upphandlat om fiber. När man lägger valet hos enskild blir det för 
många alternativ och ingen får tillräckligt med intressenter för att genomföra jobbet.  
Vi driver ett företag och är mycket beroende av ett fungerande internet.  
 
Önskar samordnad fiberlösning längs kusten i Norduppland.  
 
Jag driver ett företag från min fastighet och är beroende av en fungerande internetuppkoppling och 
sedan Telia för något år sedan monterade ned koppartråden har situationen blivit ohållbar. Någon 
fiberdragning är enligt Vendels fiberförening inte möjligt utan blir hänvisad till privat finansiering. Ser 
fram emot er inventering av bredbandssituationen då jag inte anser att privatpersoner/privat 
företagande själv ska finansiera infrastrukturen, speciellt inte då det finns ett politiskt beslut om att 
95 % av Sveriges hushåll ska ha tillgång till bredband om minst 100mb/s år 2020. 
 
Jag önskar att Tierps kommun tar över ansvaret för bredbandutbyggnaden för hela kommunen så att 
det blir klart någon gång. 
 
Har beställt fiber för snart 4 år sedan och inte hänt ett dugg, De skyller ifrån sig hela tiden, kanske 
kommunen har valt fel aktörer? 
 
Har väntat på fast bredband i flera år - inget händer!!! Svårt att driva företag med osäkert mobilt 
bredband. 
 
Finns ingen möjlighet till fast bredband hemma i nuläget. Bor i glesbygd. 
 
Vi behöver också bredband på landet!!!!!! 
 
Fiberanslutning saknas i vårt bostadsområde i centrala Tierp. 
 
Saknar fortfarande fiberanslutning. 
 
Lovad av IP-only att få det installerat i 2,5 år nu men händer fortfarande ingenting. 
 
Jobbar hemifrån och är helt beroende av internet för att kunna göra mitt jobb. Får vi inte ordentligt 
bredband snart så flyttar jag tillbaka till Stockholm.  
 
Har fiber som fungerar bra, endast något kortare avbrott. Mobilt bredband är däremot dåligt med 
täckning och hastighet. 
 
Väntar på fiber sedan 2016. 
 
Tar för lång tid för operatörerna att få alla tillstånd som till exempel markavtal på landsbygden, så 
utbyggnaden tar flera år. 
 
 
 
 



 
Vi har ADSL, men ingen fiber. Funkar fint så länge de inte tar ner kopparledningarna. Skulle inte funka 
med mobilt bredband. Så hoppas på fiber.  
Beklagligt att delar av kommunbefolkning får fördyrade kostnader då exempelvis bara mobilt 
bredband går att användas. Hur aktivt arbetar kommunen med frågan?  
 
Saknar fiber. När kommer det utanför tätorterna? 
 
"Hej! 
Bor i Sandby. Var på bredbandsinformation i maj 2017 som var ordnat av kommunens 
bredbandssamordnare. 
Av närvarande leverantörer var det bara IP-only som hade ett erbjudande för Sandby. 
Skrev avtal i slutet av maj 2017. 
Sedan hände det ingenting förrän i februari 2019. 
IP-only kom med erbjudande om nytt avtal. 
Eftersom det var det enda alternativet för boende i Sandby skrev vi på. 
I mars 2019 kom det ytterligare ett erbjudande om bredbandsutbyggnad, nämligen från Tierp Fiber 
Network. 
Det är något måste gått fel i samordningen. Detskulle naturligtvis ha kallats till informationsmöte 
(skedde i maj 2017, så varför inte 2019?) 
Samordnaren måste ju ha kunskap om att avtalen löper på två år och att ingen utbyggnad skett i 
Sandby och anordnat ett nytt informationsmöte med de aktuella leverantörerna. 
Vi boende i Sandby fick inte en möjlighet att jämföra de två alternativen som nu låg på bordet. 
Detta kan nu innebära, att några skriver avtal med IP-only och andra med Tierp Fiber Network. 
I värsta fall  blir det som så, att inget av företagen får så många anmälningar att de finner det 
ekonomisk lönsamt att genomföra bredbandsutbyggnad. 
Slutsats: vi som är boende i Sandby blir utan bredbandsutbyggnad. 
Får det verkligen fungera så här? 
 
Fasta telefonledningen/bredband är trasig minst en gång per år och det tar några månader innan det 
lagas ( ej prioriterat?). Mobila bredbandet fungerar mkt långsamt eller inte alls. Under lov/storhelger 
och när Tierps arena har större evenemang går det inte att komma ut på mobila nätet, upplever att 
trafikmängder på E4:an påverkar hastigheten på mobila nätverket oavsett operatör. 
 
Är kommunen villiga att satsa pengar på infrastruktur som kan möjliggöra etablering för fler 
operatörer/leverantörer av bredband? 
 
Har väntat sedan 2016 på att IP-ONLY skall färdigställa installationen i vår villa!! Inget händer fast 
otaliga samtal till kundtjänst!! 
 
Priset i det så kallade stadsnätet borde sänkas. 
 
Bor i centrala Tierp på Gävlevägen men kan inte få fiber indraget! Däremot ute på landsbygden går 
det att få fiber. HUR är detta möjligt?! 
 
Jag och min familj väntar otåligt på fiber. Skamligt att det tar en sådan tid. Inget försäljningsargument 
för att locka nya invånare till Tierp direkt.  
 
Vill verkligen ha fast bredband(fiber) då det är dyrt med mobilt bredband. Hur ska det lösas där vi bor 
långt ut på landet och med få hus längs vägen ut hit. Hela familjen använder internet dagligen både 
privat, skolan och jobb. 
 



Fem bostadshus i Elinge och Gåsbo, alla bebodda och där har vi fortfarande inte fått ngt 
bredband/fiber. Det är urdåligt. 
 
Tycker att fiberbredband borde byggas ut i hela kommunen samordnat, likt övrig infrastruktur, och 
inte i fri konkurrens mellan olika kommersiella aktörer som aldrig kommer till skott eftersom de jagar 
samma kunder. 
 
Försök sätt fart på fiberutbyggnaden i Hållnäs.  
 
Väntat på fiberanalutning i flera år 
 
Ge mer attraktiva erbjudanden till hyresvärdar som får dem att investera i fiber bredband. 
 
Lokalt har frågan om bredband/fiber skötts katastrofalt dåligt. Åren går och inget händer. Skärpning! 
Önskar snabbare utbyggnad av bredband på landsbygden! 
Tycker utbyggnaden av bredband går dåligt i Tierp kommun.  
 
Bor på landet utanför Skärplinge, saknar fiber! Blir aldrig någon fiber indraget här, verkar det. :-( 
Varken Telia eller IP Only verkar vilja dra fiber, trots att vi anmält intresse. Dags för kommunen att ta 
tag i det! 
 
När kommer fiberanslutning till Tierp tätort? 
 
Det borde vara viktigt för kommunen att få bredband till alla inte bara tätorter.  
Verken de mobila nätet eller telefonin fungerar bra, uselt helt enkelt. 
 
Vi behöver tillgång till fiber, men inget händer! 
 
Vi har flyttat ned till Hållnäs från Västerbotten som redan sedan 2000-talet satsat stort på fiber via 
byanät, där det fanns subventioner på satsningen men byborna gick ihop i byalag för att förverkliga 
fibernedgrävning. Vi har satsat eget kapital och tid för det är värt det. Jag har svårt att se en levande 
landsbygd utan fiber då både infrastruktur och kommande generationer tar flödet för givet. Det finns 
ingen återvändo, Sverige måste bli uppkopplat! Belastningen på master och trådlösa nätverk kommer 
konstant att öka och därmed  frustrationer vid svackor i förbindelsen. Vi är beredda att satsa, det 
måste Tierp också göra.  
Det är mycket viktigt att det blir fiber även i glesbygd för alla små företag 
Vi är pensionärer och använder internet (mobilt bredband) hela tiden, är beroende av det för i stort 
sätt allt. Det är mycket frustrerande när det inte fungerar bra eller inte alls. Tycker också att vi på 
landsbygden inte ska behöva betala flera 10.000-tals kronor för att det ska byggas ut en infrastruktur 
som idag är lika viktig som vägnätet. 
 
Fiber till hela landsbygden möjliggör att folk kan arbeta på distans/starta eget. 
Är hänvisad till adsl på grund av att det inte grävts någon fiber i vårt område trots att vi skrev 
kontrakt för 4 år sedan. 
 
 
 
 
 
Eftersom det mobila bredbandet inte fungerar tillfredsställande behövs fiber för att bedriva 
verksamhet. 


