
Bredbandsinfo till alla i Ununge med omnejd    April 2020 
 
Här kommer info från Ununge Hembygdsförening, Framtid Edsbro samt Norrtälje kommuns 
bredbandssamordnare                                       
 
Ununge Hembygdsförening: 
Vi fick en förfrågan från Framtid Edsbro att ingå i deras bredbandsgrupp, och Krister Lund 
tackade ja till detta uppdrag. Ett möte med IP Only, Norrtälje kommun och Framtid Edsbros 
bredbandsgrupp hölls 3 april 2020. IP Only har gjort en omorganisation och nystart för 
fortsatt utbyggnad av fiber på landsbygden, och ett bra exempel är Smara utanför Edsbro, där 
IP Only la fiber 2019 och med nöjda invånare. Nu har de valt att satsa på Ununge. Norrtälje 
kommun är positiva till denna satsning, och hur IP Only skött grävarbeten mm senaste året.  
 
När det gäller fiberutbyggnad via Norrtälje Energi, så finns det inte några planer för detta i 
Unungetrakten. Samtidigt pågår en nedmontering på landsbygden av Telias gamla kopparnät 
för fast telefoni /ADSL, och flera abonnenter i Ununge har redan drabbats av detta.  
När det gäller 5G, så är det en teknik som kräver radiomaster avsevärt tätare jämfört med 
3/4G, så denna utbyggnad lär endast ske inom städer och större tätorter. 
 
Hembygdsföreningen anser att det nu är viktigt att haka på denna möjlighet till fiber via IP 
Only, och att så många som möjligt tecknar sig för detta. Det är också av största vikt att alla 
markägare är behjälpliga med att teckna avtal där så behövs, för att IP Only skall kunna dra 
fiber.        
 
Här hittar du löpande mer info: sök i Facebook på ”Fiber i Ununge” och gå med i gruppen. 
Vill du få istället få mejl så kontakta Krister Lund som ideellt informerar och samordnar: 
krister.lund@telia.com  
 
 
Framtid Edsbro: 
Vi jobbar ideellt och oberoende för en välmående Edsbrobygd där vi räknar in Ununge, och 
ett av våra fokusområden har de senaste åren varit att se till att hela bygden får bra 
bredbandslösningar. Nu står Ununge näst i tur på att få fiber, och vi hoppas och tror att så 
många invånare som möjligt i Unungetrakten inser att det är viktigt att haka på denna 
möjlighet. Som det verkar är inget annat fiberbolag intresserade av att bygga i Ununge. 
 
När de ca 100 år gamla koppartrådarna har tagits tas ner, finns som det är nu bara 
mobilmaster kvar, som för de flesta inte ger ett tillfredsställande internet för att surfa, jobba 
hemifrån, ha appar för hemtjänst mm, se film & TV, spela spel osv, speciellt inte när många 
använder det samtidigt. Tron på att kommande 5G-master skulle lösa detta får anses som 
osannolikt här på landsbygden, vilket bekräftas av såväl kommunens bredbandssamordnare 
som den ansedde professor Jens Zanders på KTH. Så vi rekommenderar starkt att se fiber som 
en bra investering i fastigheten, lika viktig som elektriciteten när den kom. Kommande ägare i 
framtiden lär kräva att det finns en bra bredbandsuppkoppling.  
 
På vår bredbandssida www.edsbro.org/fiber-bredband/ kan ni se löpande information om 
utbyggnaden i bl a Ununge, och där finns även FAQ – vanliga frågor och svar. Har ni frågor 
eller kommentarer så kontakta oss gärna på info@edsbro.org 
 
 
Norrtälje kommuns bredbandssamordnare:  
Har bl a till uppgift att samordna och föra dialog med de olika fiberbolagen. För kontakt: 
Rasmus Lundholm, bredbandssamordnare@norrtalje.se eller 0176-284 168. 


