
Uppsala 2014-01-13 
 

Till: TeliaSonera  
Ansvarig för tillhandahållande av Telias tjänster i öppna fibernät. 
 
 
Sunnersta Egnahemsförening är en intresseorganisation för de som bor och verkar i stadsdelen 
Sunnersta i södra Uppsala. Vi verkar inom många olika frågor, och en av dessa har varit 
tillgång till Internet med modern teknik för att kunna erbjuda de senaste digitala tjänster till 
områdets ca 6000 bofasta. Som en följd av denna ambition slöt under början av 2000 
dåvarande Telia ett avtal med Sunnersta Egnahemsförening om att till föreningens 
medlemmar erbjuda ADSL tjänster till ett specialpris. Erbjudandet blev en formidabel succé 
med mängder av kunder som anslöt sig till tjänsterna samtidigt som medlemsantalet sköt i 
höjden för föreningen. Något som var oerhört glädjande. Många av dem som anslöt sig då är 
kunder hos TeliaSonera än idag. 
 
För en tid sedan blev vi kontaktade av Uppsala Stadsnät/IP only som meddelade att de tänker 
gå ut med intresse anmälningar till fastighetsägarna i vårt område. Det har haft 
informationsmöten, knackat dörr och sänt ut beställningsblanketter. De har även tagit beslut 
på att börja anslutningen av fastigheter under 2014. Uppsala Stadsnät erbjuder ett öppet nät 
där sedan olika operatörer erbjuder sina tjänster. Sunnersta Egnahemsförening har från flera 
medlemmar fått förfrågningar om varför de inte kan fortsätta med sina Telia-tjänster via den 
nya fibertekniken. Av de operatörer som erbjuds från Uppsala Stadsnät finns inte TeliaSonera 
med vilket vi tycker är olyckligt. Vid kontakt mer er organisation för utbyggnad av fiber 
meddelas att det inte finns lönsamhet i att bygga parallella fibernät och om Uppsala Stadsnät 
”mutat in” ett område kommer inte TeliaSonera gå in i området och gräva parallellt, vilket 
Sunnersta Egnahemsförening tycker är en sund inställning. 
 
Vår fråga till er är om ni kan tänka er mot bakgrund av vårt tidigare samarbete sluta ett avtal 
med Uppsala Stadsnät/IP only för att leverera era tjänster till ett konkurrenskraftigt pris via 
det fibernät som nu ska byggas i Sunnersta. Många av våra medlemmar skulle säkerligen då 
välja er som fortsatt leverantör för sina Internetbaserade tjänster nu och i framtiden. 
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