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Lokala fiberföreningar går samman och bildar Stockholms Skärgårdsnät AB. 

De lokala fiberföreningarna på de större öarna, Harö, Runmarö, Nämdö och Ornö, går samman och 

bildar ett gemensamt bolag för fortsatt fiberutbyggnad i skärgården, Stockholms Skärgårdsnät AB.  

Jordbruksverkets nya regler för bredbandsstöd har inneburit att ingen av fiberföreningarna på 

skärgårdens större öar ensamma kvalificerar sig för fortsatta bidrag. Men genom att gå samman blir 

man stor nog för att uppnå maxpoäng enligt Jordbruksverkets bidragsregler.  

”På Harö står man inför byggandet av sitt fibernät medan Runmarö, Nämdö och Ornö har klarat av 

sin första etapp. Men genom ändringen av bidragsreglerna stod vi helt plötsligt med påbörjade 

fibernät men utan bidrag för fortsatt utbyggnad”, berättar Jörgen Strandberg, Ordförande i 

nystartade Stockholms Skärgårdsnät AB och i Ornö Fiber. ”Då föddes tanken på att bilda en 

gemensam organisation för att söka bidrag och bygga vidare på vad vi alla påbörjat”. 

Stockholms Skärgårdsnäts planer omfattar ett fibernät som täcker alla intressenter, både bofasta och 

fritidsboende, på de samverkande öarna inklusive kringliggande skärgård.  

”I ett fullt utbyggt nät når vi över 2000 fastigheter” säger Yngve Hässler från Nämdö Fiber. ”Vi uppnår 

det vi ursprungligen avsåg och vi får det fibernät som är så nödvändigt för att skärgården ska kunna 

fortsätta att utvecklas med fler fastboende, fler verksamheter och utökad samhällsservice”.  

I Stockholms Skärgårdsnäts planer ingår inte bara samverkan kring bidrag och byggnation.  Man 

länkar också ihop de enskilda öarnas fibernät till ett stort nät som täcker större delen av södra och 

mellan-skärgården.  

”Redan i början av våra diskussioner insåg vi att det finns mängder med positiva effekter av att länka 

ihop våra nät” berättar Pia Södergren, från Harö Bredband. ”Gemensam upphandling av tjänster och 

funktioner i nätet, drift och underhåll m.m. sänker kostnaderna och ökar servicegraden för våra 

medlemmar och ger en säkrare och tryggare kommunikation i nätet”. 

”Genom samverkan och bildandet av Stockholms Skärgårdsnät AB hoppas vi nu kunna få del av de 

bidragsmedel som är avsatta för glesbygdens fiberutbyggnad i Sverige och fortsätta den 

fiberutbyggnad vi inlett” säger Matts Boman, Runmarö Fiber. ”Det kanske inte är många som inser, 

men i Stockholms län bor fler människor i glesbygd än i de flesta andra län, och Stockholms skärgård 

är ju ett prioriterat område”. 

Stockholms Skärgårdsnät AB har inlämnat en bidragsansökan till Länsstyrelsen.  


