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Tre medlemmar i Ropnäs Samfällighetsförening har träffats för att diskutera en insats för att 

se över möjligheten för fiber.  

 

Norrtälje Energi (NE), den mest realistiska leverantören idag, har utökat sitt erbjudande att 

gälla till 30 november 2019. I dagsläget har 38 fastigheter antingen beställt eller anmält 

intresse. 

Det finns en osäkerhet i dessa siffror då någon kan vara avflyttad. NE har fiber till 

Skanovas/Telias kur vid ladan men indikerar f.n. att de behöver minst 60 beställningar för att 

kunna ta beslut om att dra fiber inom området. Det behövs alltså att omkring ytterligare 20-25 

(förmodligen fler) fastigheter som visar intresse för fiber.  

 

Ett okänt antal medlemmar har även eller enbart tecknat avtal med IP-Only. Den 

statusinformation IP-Only kommit med är inte konkret och vår bedömning är att de inte har 

några aktuella planer på att dra fiber i Ropnäs.  

Vi hade ett första möte den 25 augusti samt ett uppföljningsmöte den 6 september där det 

bl.a. diskuterades hur gruppen ska arbeta och hur samarbetet med styrelsen ska ske. Kort 

information presenterats i samband med städdagen vid gemensam lunch. 

 

Följande beslutades på dessa möten; 

• Presentera intressegruppens syfte och mål för styrelsen. 

• Kommunicera information om fiber till samfällighetsföreningen medlemmar via; 

• ropnas.se 

• ropnas.com 

• Facebookgruppen 

• Anslagstavlor 

• ePost 

• Beskriva fördelar med fiber 

• Sammanställa en enkät för att få en bild om hur intresset för fiber ser ut i Ropnäs. 

• Träffa Norrtälje Energi för att diskutera våra möjligheter för fiber. 

 

Intressegruppen påstår av Hans Morath, Börje Karlsson och Staffan Larsson och nås bäst 

via ePost: fiber@ropnas.com.  Mer nyttig information finns på www.ropnas.com under fliken 

”fiber@ropnas” 

Det viktigaste av allt är att alla som är intresserade gör en beställning på NE’s hemsida 

senast den 30 november för att vi ska komma framåt. Beställning görs enkelt med bankID. 

Med förhoppning om fiber i Ropnäs inom kort 

Arbetsgruppen 


