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Underhandsinformation om fiberinkoppling i område Norra Sandby 
 

I tidigare information har beskrivits att Sandens fått uppdraget att färdigställa fibernät och 

alla inkopplingar till fastigheter väster om Almån. Samt dessutom dra fram fibern till 

Nodstationen i Norra Sandby. 

Detta jobb är i detta nu i stort sett slutfört. Pågår fortfarande inkopplingar på en del 

fastigheter men de kommer att vara inkopplade i nära framtid. 

Eftersom jag försöker följa pågående arbeten och har då och då kontakt med Projektledaren 

för Hässleholms fiber så har jag nu även fått en del ytterligare information som är viktig oss. 

Nedgrävd kanalisation av Wanstadius telekom AB (som gick i konkurs) var på många ställen 

dåligt utförd och har fått repareras och även grävas om. En ny upphandling har ju 

informerats om för hela området öster om Almån men det har nu beslutats om en justering 

av detta. Hässleholms fiber har kommit fram till att på grund av osäkerheten i nedgrävd 

kanalisation så kan det inte göras en ny upphandling på det som redan grävts. Därför har 

beslutats att fortsätta dra klart och koppla in i de delar som nu redan har nedgrävd 

kanalisation. Det blir Sandens eller en annan entreprenör som skall fortsätta med detta 

vilket innebär följande: 

Rörledning grävs färdigt för sträckan Ranseröd-Nodstation i Norra Sandby. Grävning och 

hopkoppling görs även från ”Gamla Skolan” i Ranseröd och upp till befintligt grävd 

kanalisation en bit in på Kallsjövägen. 

Alla som bor längs med nu nedgrävda sträckor och kompletteringar ovan kommer att bli 

inkopplade efterhand. Detta innebär då: hela Laxbro samt en liten bit in på Norra Sandby-

Ballingslövsvägen, större delen av Nygårdsvägen, hela Norra Sandby (förutom Ljungen vägen 

och dess anslutningar), hela Ranseröd samt den del som grävts på Rävningevägen. 

När det gäller tider så finns det fortfarande stor osäkerhet i detta men en uppskattning jag 

fått är att alla bör vara inkopplade fram till semestern. Av vad vi vet sedan tidigare så skall 

man inte helt förlita sig på denna tid. 

Under tiden skall det göras en ny upphandling för resterande område som väl kommer att 

vara Norra området i anslutning till ovanstående. I detta kommer således även sträckningen 

Ljungen vägen (mot Knislinge) att ingå i denna upphandling. Förhoppningsvis kan tidsmässigt 

denna nya entreprenad komma igång i anslutning till färdigställandet av ovanstående 

beskrivet område så att det blir en kontinuitet. Planeringen vad jag förstått är då att den 

kommer igång efter semestern i år. 

Som vi ju har erfarit så finns mycket osäkerhet med fibergrävningar på landsbygden och jag 

kan bara hoppas att det går vägen denna gång så håll ut! 


