
 

 Fråga - Bengt Karlsson bredband juni 2005.doc 
Sidan 1 av 1

Peter Friberg  Tidaholm     2005-06-20
 

    

!  Postadress: " Telefon: # Fax:  $ E-post och Hemsida: 

Holmavägen 28 0502 - 402 33 0502 - 402 20 peter@friberg.vg 
522 91  TIDAHOLM 070 - 533 68 23  www.friberg.vg 
 

 
 
FRÅGA TILL BENGT KARLSSON OM BREDBANDSUTBYGGNADEN I TIDAHOLM. 
 

 
Denna fråga ställs till dig Bengt Karlsson, såsom ordförande i Tidaholms Energi AB 

samt som ledamot i BÖSAB:s styrelse. 
 
Det har nu gått en tid sedan detta fullmäktige beslutade om att BÖSAB skulle bli leve-

rantör till bredbandsutbyggnaden i vår kommun, inom parantes ett val av leverantör som 
jag reserverade mig mot utav ett flertal anledningar, och vidare så beslöt även fullmäktige 
att följa den linje som vi moderater drev nämligen att vi skulle göra en utbyggnad även till 
landsbygden. 

 
Nu står vi här i juni månad och vårt eget energibolag (vilket till och med har anställt en 

medarbetare som enbart skall arbeta med bredbandstjänsterna inom TEAB) har gått ut 
med en pressrelease om att de planerar att leverera bredband till invånarna i stadens 
centrum någon gång i september, samt till bla Madängsholm och Folkabo i november. När 
man skall kunna leverera till övriga Tidaholmare vet man inte idag och man vet inte heller 
vad det kommer att kosta att ansluta sig samt att nyttja bredbandstjänsterna.  

 
Vad vi däremot vet är det redan finns flera leverantörer som levererar högre fart i be-

fintligt nät i Tidaholms centrum än vad Tidaholms Energi kommer att erbjuda. 
 
Om inte jag minns fel så skall BÖSAB erbjuda våra medborgare ett antal olika tjänste-

leverantörer i sitt öppna nät, men vad jag har kunnat finna så finns det ingen information 
om vilka dessa är eller kommer att bli. Däremot så har respektive kommuns energibolag, 
tillika ägare till BÖSAB, börjat erbjuda några enklare ADSL-lösningar till högre pris och 
sämre kapacitet än övriga marknadens nät, samt att landsbygden lär få vänta innan de får 
möjligheten att få tillgång till bredbandsnätet. 

 
 

Till frågan: 
När kommer Tidaholmarna (och övriga tre kommuner) få tillgång till bredbandsnätet, 

samt med fler tjänsteleverantörer än bara med BÖSAB:s ägare, Energibolagen i respekti-
ve kommun? 

Får jag även ställa följdfrågan, kommer Energibolaget att vara konkurrens- och ekono-
misk bärkraftigt i dessa satsningar? 
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