
Fiber på Lakhallsvägen 
 
 
Hej på er! 
 
Flera av er har i dagarna fått ett utskick från IP Only angående fiber på Lakhallsvägen.  
 
Vi vill härmed informera om status i pågående Fiberprojekt: 

• I presentationen på vårt vägmöte i maj var alternativet att ansluta fiber på 
Lakhallsvägen med Bredareds Fiberförening. 

• IP Only’s erbjudande är ett erbjudande med annan aktör än Bredareds Fiberförening. 
 
Leverantörer/Fiberföreningar ansöker hos bland annat PTS (Post- och telestyrelsen) om stöd 
för att få anlägga fiber. Vi har nu fått besked att det är IP Only som beviljats detta stöd för 
att bereda fiber på Lakhallsvägen. 
 
Det innebär att det blir IP Only som planerar att ansluta vårt område till bredbandsfiber och 
inte Bredareds Fiberförening som vi haft de långtgående, förberedande planerna med. 
 
Som ni känner till är vår väg kanske inte den enklaste för anslutning av fiber och i de planer 
vi hade med Bredareds Fiberförening var lösningen att använda s k microtrenchning som är 
en teknik där man sågar ett ca 3 cm brett spår i asfalten vilket ger en minimal påverkan av 
vägen. 
Det är denna lösning som Vägföreningen gett sitt godkännande till. 
 
Vi har nu varit i kontakt med IP Only och utryckt vårt önskemål om att de skall använda 
samma teknik som vi planerat för och som vägföreningen har godkänt. Vi vill även få en 
garanti att de erbjuder alla fastigheter möjligheten att ansluta sig (deras första plan var att 
enbart erbjuda fiber fram till Lakhallsvägen 112) samt en tidsplan när de beräknar att starta 
detta projekt. 
 
Får vi dessa önskemål uppfyllda är vår avsikt att skicka över den lista på intresseanmälningar 
som vi erhållit från Er för att IP Only sedan skall kunna gå ut med ett riktat erbjudande till 
samtliga fastigheter. 
 
Vi återkommer med mer information så snart vi fått i gång en dialog med IP Only och 
rekommenderar er att tills vidare avvakta med er anmälan. 
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