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Marknadens engagemang 
exploderade hösten 2016

Hård konkurrens, mycket information till kunder

Högt uppe på nationell agenda (mycket information i medier)

Mycket information att Telia nedmonterar

Har gjort oss mer snabbfotade

– T.ex. Områdesklassificering istället för finprojektering

Har hjälpt till att öka kunskapen om fibernät

Engagerade kunder som krävde snabba ryck!



Förstärkt organisation för att möta efterfrågan

3 nya säljare (+50%)

1 marknadskommunikation (+50%)

1 administratör på utbyggnad (fanns ingen… )

2 fibernättekniker (+100%)

Mobilisera organisationen



Tydligare strategi

Ta hjälp av press och media

Sociala medier

Marknadsföringskampanjer

30-tal informationsmöten i område och landsbygd

Mässor

Massutskick

Marknadsföring



SSNF 

Stadsnäten i regionen. 

Kommunikation i regionen.

Leverantörer.

Lokala ambassadörer (vår fanbase, så att säga)

Samarbete
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Var är vi nu?



Inkopplingsärenden upp 70% hittills i år

+500% fler avtal in, hittills i år

Mer aktivitet på fibernätportalen

– 43k sessioner, 17k användare, 342k sidvisningar ytd 2017

Högre integration på Facebook, syns tydlig trend från hösten 2016

+7 nya tjänster

Ca 75 pågående eller bearbetade områden för fibernät i vår portal 

Utfall hittills 2017



Anslutningsyran pågår parallellt med 
utvecklingsarbete

1998

Fibernät till folket

2016 

Fiber. Nu.

2017 okt

Var är vi nu?

Utveckling

Vad kan vi ha 
gjort bättre?



Välfärdstjänster

– Digitala trygghetslarm via option 60

Helt ny kollektivprodukt

– Allmännyttan + vår största privata fastighetsägare först ut

Telia och Boxer nya tjänsteleverantörer

– Långt gånga diskussioner med ett par till

Hittat grossistlösning för Radiofiber

Nytt affärssystem (Juni 2016) – inkörningsproblematik

Ny organisation – Utbyggnadsavdelning

Utvecklade erbjudanden kring anslutningen

– Grävning på tomt

– Nya anslutningsvillkor framtagna

Stort strategiarbete igång på styrelsenivå – Framtidens energibolag

Och förstås ska vi inte glömma Elhandelsprodukten… 

Utveckling – ett axplock



Driftsäkerhetsföreskriften 2015:2

SSNFs rekommendation används

Projektet ska vara klart 2020-08-31

778 timmar nedlagda på fas 1 i projektet

2710 timmar per år närmsta 3 åren

Driftsäkerhet



Första spadtaget 
för Stensöden 
och Faresta

https://www.facebook.com/ovikenergi/videos/1312108698818122/
https://www.facebook.com/ovikenergi/videos/1312108698818122/
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