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BREDBAND. Villahushållen i Lomma längtar efter snabbt bredband via
fiber. Energibolaget Kraftringen bedömer intresset som enastående, och
har beslutat lägga ner kabel även i de få områden där anmälningarna inte
räckt till.
Lommas villaområden med 1 800 hushåll har under hösten fått ett erbjudande om
bredband via fiber.
Den ideella föreningen Bredband i Lomma startade kampanjen, i samarbete med
energibolaget Kraftringen.
Lommas villakvarter delades in i 41 områden. För att grävkalkylen skulle gå ihop
krävdes att 40 procent i varje område anmälde sig och var villiga att betala 18 000
kronor.
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Nu konstaterar Kraftringen att det kommit in över 1 200 anmälningar.
Gräsrotskampanjens effekt imponerar.
– Det är fantastiskt bra siffror, så bra att vi kommer att kunna leverera fiber även till
de få områden som inte nådde hela vägen till fyrtio procent, säger Peter Ekvall,
försäljningschef på Kraftringen.
Grävandet kommer snart att starta, planering pågår nu för fullt. Turordningen är inte
klar.
– Vi startar inte från noll. Vi har redan ett stamnät till kommunens fastigheter,
förklarar Peter Ekvall.
– Vi beräknar att hela arbetet ska vara klart under andra kvartalet nästa år.
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Mer information och en grov tidsplan kommer att lämnas på ett möte som Kraftringen
planerar.
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– Mötet kommer att hållas före årsskiftet, säger Peter Ekvall.
Hos föreningen Bredband i Lomma hälsas beskeden att spadarna snart sätts i marken
med glädje.
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IT-konsulten Johan Henning är en av eldsjälarna, som varit områdesambassadör och
informerat grannar.
– Fiber har blivit som en folkrörelse här i Lomma. Man pratar om det i matbutikerna,
på skolorna, ja överallt.
Johan Henning tycker Kraftringen varit lyhört för Lommabornas önskemål.
– Nu väntar vi bara på leveransen.
Vad är detta?
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