
 

F I B E R  T I L L  S V E N S KÖ P S BYG D E N  
Det har snart gått fyra år sedan första fiberstormötet hölls i Svensköpsgården och sedan 
dess har det varit många turer fram och tillbaka. Det som står klart nu är att Teleservice i 
Sjöbo inte kommer gräva fiber hos oss eftersom de inte beviljats några EU-stöd för vårt 
område. Fibergruppen har därför träffat andra aktörer och bett dem undersöka möjlig-
heterna att gräva fiber i Svensköpsbygden.   
 
På ett mycket välbesökt stormöte med över 100 deltagare i Svensköpsgården den 27 april 
presenterade IP Only sitt företag och deras erbjudande om fiberanslutning. IP Only har 
ringat in ett stort område som omfattar 2700 hushåll på landsbygden i Hörby kommun och 
bedriver en intensiv kampanj fram till den 31 maj med syfte att få ihop tillräckligt många 
fiberbeställningar för att ta ett positivt byggbeslut och förhoppningsvis ha fibern fullt ut-
byggd inom två år. IP Only behöver en anslutningsgrad på minst 60% i hela området för att 
börja bygga och till skillnad från Teleservice är de inte beroende av EU-stöd för att genom-
föra projektet. När IP Only presenterat klart och svarat på publikens många frågor lämnade 
de mötet och vi hade en gemensam diskussion. Fibergruppen informerade om att det den 
26 april blev klart att även Telia ska bygga fiber kommersiellt, utan behov av EU-stöd, i hela 
Mittskåne, dvs Hörby, Höör och Eslöv. Tidigare har situationen varit den att endast IP Only 
kan bygga utan stöd, men återigen förändrades alltså spelreglerna drastiskt. Detta diskute-
rades på mötet och fibergruppen frågade om byborna ville ha ännu ett stormöte där Telia 
skulle få presentera sitt erbjudande. Det förslaget röstades ner med en kraftig majoritet 
och mötet tog ett enhälligt beslut att välja IP Only som fiberleverantör i Svensköps-
bygden. Därför rekommenderar vi nu alla fastighetsägare i trakten, såväl permanent-
boende som företagare och fritidshusägare, att skriva på och skicka in IP Onlys avtal så fort 
som möjligt så att vi säkert kommer upp i minst 60% anslutningsgrad. Har du inte fått hem 
ett avtal i posten kan du även skriva på digitalt här: www.ip-only.se/portal   
 
Har du frågor om IP Only gällande avtal eller annat? Kontakta Rickard Applehoff som är    
projektledare för Svensköpsbygden (0739-841252, rickard.applehoff@ip-only.se).  
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