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– Vellinge är en av landets rikaste kom-
muner och här finns 4 000 företag. Ändå 
ligger kommunen nästan sist i hela 
Sverige vad gäller bredband. Bara drygt 
4 procent av invånarna har bredband via 
fiber jämfört med resten av landet där 
siffran är 54 procent, säger Rolf Erichs, 
en av initiativtagarna till bredband via 
fiberoptik i Skanör-Falsterbo. 

Det var i Ljunghusen för drygt ett år 
sedan som idéen till att starta ett privat 
bredbandsinitiativ föddes. Trötta och 
frustrerade över att inte ha tillgång 
till bredband med en rimlig hastighet 
satt Jens M. K. Ismunden och Martin 
Rugfeldt på bryggan nere vid vattnet och 
diskuterade. 
 – Jag flyttade till Ljunghusen för tre år 
sedan och var chockad över att det var 
så dåligt med bredband på Näset. Jag är 
helt övertygad om att för vår generation 
kan det vara avgörande när man köper 
hus, om det finns bredband eller ej, 
säger Jens. 

Eftersom kommunen inte hade någon 
plan att bygga ett bredbandsnät bildade 

Jens och Martin Bredbandsgruppen. 
I tätt samarbete med Ljungskogens 
villaförening, skulle de undersöka vilka 
möjligheter som fanns. Efter många och 
långa förhandlingar hade de fått fram ett 
möjligt alternativ. Akea och Eltel skulle 
bygga fiberoptiknätet och Skanova 
skulle sedan ta över. Under de första två 
åren skulle Bredband 2 vara nätverkso-
peratör och sedan öppnas nätet för fri 
konkurrens. 
 – Martin stod för alla förhandlingar 
och pressade på så mycket han bara 

ROLF ERICHS

– Vellinge är en av landets 
rikaste kommuner och här 
finns 4 000 företag. Ändå 
ligger kommunen nästan 

sist i hela Sverige vad gäller 
bredband.

JENS M. K. ISMUNDEN

– Jag flyttade till Ljunghusen 
för tre år sedan och var 

chockad över att det var så 
dåligt med bredband  

på Näset.

MÅRTEN LARSSON

– Man kanske kan tycka att 
bredbandsfrågan är trivial 

men en bra uppkoppling blir 
viktigare och viktigare.

kunde. I vintras hade vi en handfull 
alternativ som vi värderade. Det var 
viktigt för oss att det inte skulle finnas 
något  monopol utan att vi fick ett bra 
pris och en fri konkurrens. 

Det enda villkoret för avtalet var att 
60 procent av hushållen i Ljunghusen 
anslöt sig. Idag är det 58-59 procent av 
hushållen som valt att ansluta sig och på 
Gottåkravägen i Ljunghusen är grävsko-
porna nu i full gång med grävandet. Att 
det skulle gå så snabbt hade nog ingen 

Vad är fiberoptik?
Traditionella kablar leder elektricitet 
genom en metalltråd (vanligtvis koppar) 
medan fiber leder ljus. Vid signalöver-
föring (tv, telefoni, data) räcker det med 
att informationen överförs från sändaren 
till mottagaren. Ljus är betydligt snab-
bare än elektroner, fiber är betydligt 
billigare än koppar – alltså bara fördelar 
vid signalöverföring. Du har säkert sett 
fiberoptiklamporna från 80-talet som vi 
kallade för "disco-peruker" och även om 
tekniken funnits sedan 30-talet, var det 
först på 70-talet som fiber belv tillräckligt 
bra för större avstånd.

"Jag är helt övertygad om 
att för vår generation kan 

det vara avgörande när man 
köper hus, om det finns 

bredband eller ej."

Strandridaregatan 10
Tel. 0410-598 00

Strandridaregatan 10
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Nu hos Maxi Trelleborg!
Välkommen till Söderslätts mest öppna apotek.

Öppettider apoteket: 

Måndag-lördag 9-21 • Söndag 12-17

Vi är 
många som 
hoppas på 

Britt!Britt!Britt!
(sommar)

Maxi Trelleborg 
har öppet 

alla dagar 8-22

maxi_galore_13september.indd   1 2013-08-30   14:55

Unik 
modell 
banar 
väg för 
bredband
Den har fått namnet Ljunghusenmodellen 
och är helt unik. Bara drygt ett år efter 
initiativet från en liten grupp eldsjälar 
kommer de första Ljunghusenborna att 
ha bredband via fiberoptik. Nu sprider sig 
modellen till både Höllviken och Skanör-
Falsterbo.

förväntat sig, menar Jens.
 – Det känns väldigt positivt och över 
förväntan. Initialt trodde vi att det 
skulle ta längre tid men redan i höst/
vinter kommer alla som anmält sig att 
ha bredband. 

Kostnaden per hushåll är 11 795 kronor 
för dem som har möjlighet till rotavdrag 
och något högre för dem som inte har 
det. En grupp där många valt att inte 
ansluta sig är pensionärer med sommar-
boende i Ljunghusen. Men bland övriga 

sommargäster har det trots allt funnits 
ett intresse.
 – Många framtidssäkrar sitt som-
marboende. Även om de kanske inte 
har behov av bredband i dag så  inser de 
att det är billigare att göra det nu och 
att det gör huset med attraktivt vid en 
eventuell försäljning, säger Jens. 

Vellinge kommun har nu också insett 
att det behövs ett kommunalt bredband. 
I somras presenterades en bredbands-
strategi som omfattar i första hand 
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kommunala verksamheter såsom skolor, 
kommunala byggnader, Vellingebostäder 
och Vexab. Det handlar om en satsning 
på 30 miljoner kronor där utbyggnaden 
kommer att ta drygt ett år.

Jens är positiv till beslutet som inte 
kommer att påverka bredbandsutbygg-
naden i Ljunghusen. Men han tycker att 
kommunen kunde agerat tidigare. 

 – Jag har full förståelse för att kom-
munen inte kan förse oss villaägare med 
bredband men när det gäller företa-
gande bör man se till att det finns en 
infrastruktur som fungerar. 

Den så kallade Ljunghusenmodellen 
sprider sig nu till andra hörn av Näset. 
I Höllviken är Rickard Omfors en av de 
drivande. 
 – Många är mycket förvånande över 
att det inte hänt något tidigare. Vellinge 
ska inte följa utvecklingen, vi ska leda 
utvecklingen. Här ska det startas nya 
företag, växa fram nya idéer och man 
ska kunna jobba hemifrån.

I dagsläget är det drygt 500 hushåll i 
Höllviken som anmält sitt intresse till 
det privata bredbandsalternativet men 
Rickard hoppas på betydligt fler. Precis 

som i Ljunghusen gäller det att att 60 
procent ansluter sig för att det ska bli 
av. Priset är också detsamma som i 
grannorten. 

Även Rickard tror att bredbandet gör 
både område och hus mer attraktiva, 
även när det gäller sommarboende. 
 – Fler och fler vill ha tillgång till en 
stabil uppkoppling också på semestern 
och mäklarna menar att man säkrar 
värdet på huset, säger han. 

I Skanör-Falsterbo har många invånare 
säkert lagt märke till de skyltar som 
satts upp längs med gator och vägar den 
senaste tiden. ”Har du missat bred-
bandsinitiativet?” står det på dem. Också 
här har ett eget initiativ för fiberoptiskt 
bredband inletts. Två av personerna 
bakom är Rolf Erichs, ledamot för Nya 
Listan i kommunstyrelsen i Vellinge 
(initiativet är dock helt opolitiskt), och 
Mårten Larsson som driver guiden och 

webbsajten Skanör Falsterbo Plus. 
 – Man kanske kan tycka att bred-
bandsfrågan är trivial men en bra 
uppkoppling blir viktigare och viktigare. 
För näringsidkare är det något man 
verkligen behöver och att få bredband 
hit är mycket efterlängtat, säger Mårten.

Varför det aldrig funnits ett kommunal 
strategi för utvecklingen av bredband 
tror Rolf har sin förklaring i att kom-
munen länge styrts av personer som hör 

till en viss åldersgrupp.
 – Många av de som styrt kommu-
nen tillhör min generation och det är 
uppenbart att det här är en fråga som 
negligerats. Det har inte funnits någon 
strategi som det gjort i andra kommu-
ner. Initiativet i Ljunghusen kom som 
ett plötsligt uppvaknande där kommu-
nen insåg att ”vi har hamnat fullständigt 
på efterkälken här”.

Att kommunen nu väljer att satsa på ett 

kommunalt nätverk, anser både Rolf och 
Mårten är bra, men de som väljer att 
ansluta sig till det nätet kommer både att 
få vänta längre och betala mer, tror de. 
 – Satsningen blir ett komplement 
till de privata nät som redan byggs och 
kommer att byggas. Men av kommunens 
prioriterade målgrupper kommer med-
borgarna på sista plats, säger Rolf. 

Liksom i de andra delarna av kom-
munen har Skanör-Falsterboinitiativet 

RICKARD OMFORS

– Många är mycket 
förvånande över att det inte 
hänt något tidigare. Vellinge 
ska inte följa utvecklingen, vi 

ska leda utvecklingen.

LARS-INGVAR LJUNGMAN

– Vi drog igång arbetet med 
vår strategi för ungefär ett år 
sedan och sedan dröjde det 
inte länge innan de privata 

initiativen kom igång.

Mårten Larsson och Rolf Erichs (med flera) driver bredbandsfrågan i Skanör-Falsterbo. Endast 4 procent av Vellinges innvånare har bradband vi fiber.

"Fler och fler vill 
ha tillgång till 
uppkoppling även 
på semestern och 
mäklarna menar att 
man säkrar värdet 
på huset."

1842

Daniel Colladon och Ja-
ques Babinet demonstrerar 
refraktionsprincipen i Paris.

2013

Ljunghusenbor får bred-
band via fiberoptik.

1870

John Tyndall tar upp inre 
totalreflektion i sin introduk-
tionsbok om ljus.

1952

Fysikern Narinder Singh 
Kapany uppfinner den 
optiska fibern.

1991

Foton-kristall-fibrer utveck-
las som ger ännu större 
kapacitet.

1965

Charles K. Kao och George 
A. Hockham upptäcker hur 
man håller nere förlusterna 
vid fiberöverföring och 
gör fiber kommersiellt 
gångbara.

1970

Forskare vid Corning Glass 
Works i USA tillverkar de 
första optiska fibrerna som 
kunde användas praktiskt 
utan stora signalförluster.

1963

Jun-ichi Nishizawa kommer 
på att man kan använda 
optiska fiber till kommuni-
kation.

Fiberoptikens 
historia

Vi städar stort som smått!
Julstäda i god tid!

Kvalitetsstäd i Vellinge AB
040-42 62 30 • kvalitetsstad@telia.com

Vi tillhandahåller även fixartjänsten som du som fyllt 65 
år och bor i Vellinge kommun kan utnyttja gratis

www.paddys.se · 040-786 00 · Kalendegatan 7 · Malmö

En plats för avkoppling, god mat och gemenskap
– alldeles intill Stortorget i centrala Malmö.

Öppet:
Mån–Tis 16–24
Ons–Tor 16–01
Fre–Lör 16–02
Sön stängt

Afterwork:
Mån–Tor 16–18
Fre 16–19

Stor sortering av Färsk-rökt fisk, skaldjur som räkor, kräftor, krabba, hummer mm. Hemlagade Delikatesser med servering Välkommen in!

Din Fiskhandlare!

Strandgatan 17 B
Tel. 040-15 24 70

Öppet:
Mån-fre 10.00-18.00
Lör 9.00-16.00
Sön 11.00-16.00

Student tider!

Hemlagade Delikatesser med servering.

Välkommen in!

Välkommen in!Din Fiskhandlare!

www.limhamnsfiskrokeri.se

Strandgatan 17 B Tel. 040-15 2470 

Tis-fred 9.00-18.00, Lör 9.00-16.00, Sön 11.00-16.00 

Måndag: Stängt

Geijersgatan 4C, 216 18 Limhamn  
040 - 36 46 36  www.hhgab.com

Kolla hjärtat på dina anställda!
I dag har vi faktiskt löst hjärt- och 
kärlsjukdomens gåta. Vi känner till 
vilka faktorer som orsakar sjukdomen 
och vi vet vad vi ska göra för att 
åtgärda de faktorer som inte är 
bra. På så vis kan risken för framtida 
hjärt- och kärlsjukdomar minskas 
till lägsta möjliga hos i princip alla 
som vill. Vi erbjuder dig en unik och 
kvalificerad utredning av Ditt hjärta 
och kärlsystem. Denna utredning 
är betydligt mer omfattande 
och djupgående än traditionella 

hälsoundersökningar; bl.a. ingår 
ultraljudsundersökning av hjärta och 
kroppspulsåder, samt arbets-EKG. 
En mycket erfaren hjärtspecialist gör 
en mycket noggrann bedömning 
av Din individuella risk för framtida 
hjärt- och kärlsjukdom och 
tillsammans kommer Ni sedan fram 
till lämpligaste åtgärder för att 
minimera Din risk till absolut lägsta 
möjliga. Varmt välkommen att ringa 
eller maila oss (info@hhgab.com) för 
mer information eller bokning av tid.
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erbjudits ett pris på runt 12 000 kronor 
per hushåll efter rotavdrag. Sommarbo-
ende i Skanör-Falsterbo får dessutom ett 
särskilt erbjudande.
 – Vi är lyckligt lottade som kan basera 
vårt beslut på det gedigna arbete och 
den research som gjorts av initiativta-
garna i Ljunghusen. Det är också tack 
vare dem som kommunen nu tar tag i 
detta, säger Rolf. 

För dem som kanske tillhör en äldre 
generation och inte ser varför bredband 
är är nödvändigt har Rolf en liknelse:
 – Jag förklarade för en äldre granne 
om varför bredband är en god investe-
ring och jämförde med hur det var på 
1920- och 30-talen. När jag sa att det då 
var lättare att sälja ett hus med vatten-
klosett än utan förstod han hur viktigt 
bredband är. 

Men det är inte bara för privatpersoner 
som en bra uppkoppling är viktig. Också 
näringslivet gynnas, tror de. 
 – Vi anser att många av de kunskaps-
företagare som finns här, och som sitter 
i bilköer till Malmö varje dag skulle 
kunna sitta hemma och jobba. För en 
företagarkommun som Vellinge krävs en 
god infrastruktur, säger Rolf.   

Enligt Vellinge kommuns kommunal-
råd Lars-Ingvar Ljungman (M) har den 
bredbandsstrategi som kommunen nu 
tagit fram inget med de privata bred-
bandsinitiativen att göra. Han säger att 
kommunens arbete drog igång ungefär 
samtidigt som Bredbandsgruppen i 
Ljunghusens initiativ, helt oberoende 

av varandra. 
 – Vi drog igång arbetet med vår stra-
tegi för ungefär ett år sedan och sedan 
dröjde det inte länge innan de privata 
initiativen kom igång. Det har kommit 
in propåer till oss under flera år från 
både privatpersoner och företag som 
tyckte att det var för dåligt hur bred-
bandsutbyggnaden såg ut här, säger han.

Lars-Ingvar menar att dröjsmålet från 
kommunens sida berodde på att man 

inte tyckte att bredband var deras sak.
 – Vi var av åsikten att det skulle skötas 
av privata aktörer, inte av kommunen. 

Vad var det som fick er att ändra åsikt?
 – Det var att vi under flera år fick in 
propåer från privatpersoner och företag 
som beklagade sig. Det kom också 
siffror som visade att tillgången till 
bredband i Vellinge var mycket sämre 
än på andra håll. Då insåg vi att vi 
måste göra något. 

Redan ett år efter initiativet började, får nu Ljunghusenbor sin egen fiberkabel.

AUKTORISERAD MÄRKESVERKSTAD OCH SERVICE FÖR:

,

VI ERBJUDER GRATIS
HÄMTSERVICE VID SERVICE 

OCH REPARATION

Vi hjälper dig med allt inom bilförsäljning, service, verkstad, skadeverkstad, 
däckförsäljning, däckhotell. 

Vår specialitet är Mercedes Benz och BMW.

Ring och boka tid på 0411 - 180 50

BESÖKSADRESS 
Syrenvägen 11, 271 50 Ystad 
Tel. +46 411 180 50

BILFÖRSÄLJNING 
Mån - Fre: 09.30 - 18.00 
Lör: 10.00 - 14.00

VERKSTAD & RESERVDELAR 
Mån: Tors 07.00 - 16.00 
Fre: 07.00 - 15.30

SE VÅRA ERBJUDANDEN OCH BILAR PÅ VÅR HEMSIDA YSTABILCENTER.SE 

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD S-Limited 
4WD Aut Läder GPS Svensksåld -13

Stone white solid lack 575 mil 479.000 kr 

Porsche Boxster 2.7 Jubileumspris -03
Grå metallic 7.875 mil 194.900 kr 

RABATT PÅ KÖK+
KAMPANJPRIS
PÅ SIEMENS

VITVAROR

15.000:-

www.persiennexperten.se

Ring och 

Boka 
ett gratis 

hembesök!

MalMö
040– 667 57 00

lund
046–14 51 00

Helsingborg 
042–21 88 00 

ÄngelHolM 
0431–41 03 11

eslöv 
0413–101 08  

trelleborg
0410–135 50  

ystad
0411–192 10

Nytt kök? 
Byt köksluckor!
Ge köket ett helt nytt liv till 
låg kostnad. Byt ut de gamla 
slitna luckorna och lådorna 
till nya fräscha!

Läs mer 
www.oresundkok.se

Lördag 10-14 
Övrig tid efter överenskommelse

Vi köper 
era gamla 

köksluckor för 

100 kr styck* *Vid köp av nya luckor från Öresund kök

Malmö HiFi-Mässa 2013
Södra Sveriges största ljud & bildupplevelse


