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Fiberkrig om Klippans hushåll
Tidigare i veckan blev det klart att Bjäre kraft skulle börja skicka ut fiberavtal till Klippans
invånare. Men nu har de fått konkurrens av Telia, något som oroar en del fibersugna
Klippanbor.

Hanna Rahlén
Bjäre kraft bredband AB har dragit igång ett fiberprojekt som omfattar flera kommuner,
däribland Klippan. När tidningen pratade med företagets vd tidigare i veckan var fiberavtalen
på väg ut till invånarna som berörs av projektet i Klippans kommun.
Men någon annan hann före. Igår gick nämligen Telia ut med sin fibersatsning samtidigt som
deras erbjudande damp ner i brevlådan hos bland andra Staffan Silvegren.
– Det känns lite förvirrande faktiskt, det är lite blandade känslor, säger han.
Staffan Silvegren driver ett datorföretag och ser mycket fram emot att få fiber till sin bostad,
men den ökade konkurrensen om att få leverera tjänsten till honom är inte bara positiv.
– Det är ju bra med konkurrens för då kanske man kan få ner priserna lite, men samtidigt så
kanske det splittrar upp Klippanborna. Om några väljer Telia och några väljer Bjäre kraft så
blir kanske underlaget för litet och så blir det inget fiber alls, säger Staffan Silvegren.
Han bor i Allarp som ingår i ett av de fem områden dit Bjäre kraft vill dra fiber. Telia däremot
vill bara dra fiber till två områden.
– Vi måste begränsa oss till mindre områden för att kunna hålla den leveranstid vi lovar även
om ambitionen är att nå så många som möjligt, säger Marcus Haglund, pressansvarig på Telia.
Det finns en oro att flera erbjudande splittrar Klippanborna och att det i slutändan gör
att ingen får fiber, vad tänker ni kring det?
– Vi är ju ett företag som säljer fiber och vi vill ha fler kunder. Om Bjäre kraft erbjuder 100
personer fiber och bara 30 vill köpa av dem så ser vi det som att det finns 70 personer kvar
som kan köpa av oss, säger Marcus Haglund.
På Bjäre kraft har man sett Telias satsning, men det påverkar inte hur man tänker kring sitt
egna projekt.
–Vi kör på som vi har planerat. Det vi kan göra är att vara tydliga. Nu kommer våra avtal ut
och vi vill ha svar senast 31 mars. Då kan våra kunder räkna med fiber till halvårsskiftet 2018,
säger Alexander Jansson, vd på Bjäre kraft bredband AB.
När det kommer till oron kring fiberfrågan tar Bjäre kraft det med ro.
– Vi hoppas att vi ska komma fram till en lösning så att vi kan leverera fiber till
Klippanborna, säger Alexander Jansson.
I Allarp ska Staffan Silvegren själv reda ut sina frågetecken kring fiber innan han
bestämmer sig för vilket avtal han ska skriva under.
–En fråga är ju också när man kan leverera fibern och vad händer om båda börjar gräva? Vi
ska definitivt ha fiber, men det blir till att undersöka det närmare innan vi bestämmer oss. Just
nu lutar det år Bjäre kraft, säger Staffan Silvegren.
Här är områdena som är aktulla för fiber:
Bjäre Kraft: Gråmanstorp, Ankarlöv/Hyllstofta, Riseberga/Färingtofta, Skäralid/Ljung och
Krika/Bonnarp.
Telia: Skäralid och Krika.

