Eksta visar vägen!
Vi har bland våra fastighetsägare i Eksta 133 fritidsboende som inte valt att
bli medlemmar i Eksta ekonomisk fiberförening. Skälen är givetvis flera, många
har angett att Telias erbjudanden inte matchar kostnad, behov och eller önskemål.
Eftersom föreningens mål är att "..främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt
bredband för bland annat data- och telekommunikation och tjänster för deras
användande av anslutningen".., har styrelsen sökt alternativa operatörer för att
matcha även de fritidsboendes önskemål.
Eftersom vi nu funnit en operatör som erbjuder önskade möjligheter och dessutom erbjuder en mångfald av tjänsteleverantörer, bjuder vi nu in till informationsträff den 18 juli. Målgruppen är ni "fritidsboende" och av praktiska skäl,
informeras vid ett senare tillfälle alla övriga medlemmar och intresserade.
Ni fritidsboende som inte kan närvara den 18 juli får informationen via mail och
på hemsidan efter den 18 juli, eller vid nästkommande informationsträff.
IP only erbjuder
dels ett kollektivt nät för oss fast boende och ett öppet nät för de fritidsboende
om önskar uppkoppling under den tid du själv så önskar. Utöver dessa tjänster
erbjuder IP Only ett antal valfria tjänsteleverantörer, där du som kund själv
väljer vem som skall leverera dina önskade tjänster.
Styrelsen erbjuder nu:
 Alla som tecknar medlemskap innan den 19 juli betalar endast 17 000 kr
(inkl. medlemsinsats och årsavgift 2013 500 kr)
Med IP Onlys erbjudande om "öppet nät" är din uppkoppling vilande tills du
önskar använda det. Till vilken kostnad och hur det tekniskt kommer att fungera,
val av alternativa tjänsteleverantörer m.fl. frågor presenteras den 18 juli och för
oss alla övriga vid ett senare tillfälle.
Målet för föreningen är givetvis även, att erbjuda rätt tjänster till efterfrågat
behov och en önskan att vi därmed blir fler i föreningen, som därmed ger oss
alla en lägre kostnad.
Eksta fiberförening blir den första fiberföreningen på Gotland, som erbjuder en
samverkan med IP Only och visar därigenom på alternativ för alla övriga
föreningar med många fritidsboende.
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