
Information från styrelsen       29 november 2013 

Eksta Fiber Ekonomisk förening 
 

 
I denna information 

o Informationsmötet 4 november 
o 25 november blåsningen startade och svetsningen på gång 
o 28 november ”Grävstopp” – uppdraget genomfört.. 
o Nu städar vi efter oss… 
o Övrigt noterat från styrelsen 

 
En ursäkt är på sin plats till denna sena rapport från sekr., till er som inte hade möjlighet 
att närvara vid INFORMATIONSMÖTET, som genomfördes den 4 november. 
Anledningen är avsaknad av dator och ett bristande kommunikationsnät, som nu är löst. 
Här kommer dock en sammanställning att noga ta del av.  
Önskar du ytterligare information, tag del av resp. företags hemsidor, håll kontakt med 
styrelsens ledamöter och tag del av den fortlöpande informationen. Det vi inte vet idag tar 
vi reda på. Tidsplanen håller väl, vi ligger lite före – så Vasaloppet skall vi förhoppningsvis 
kunna se via fiber, konstaterade ordf. Eivind Söderlund i sitt välkomnande. 
 
Vid träffen deltog närmare 90 personer, tillsammans med representanter från BRS,  
IP-Only och ComHem. En eloge till vännerna från Enebacken som glatt serverade alla 
både kaffe och bullar i rad, som ComHem välvilligt bjöd oss på. 
 
BRS Joakim; viktigt att de har tillgång till nyckel till din fastighet nu när blåsningen 
startat, gäller givetvis för dig som har dosan inomhus. För dig som placerat den utomhus 
behövs ingen närvaro. Föreningen kommer att skriva ett serviceavtal och borgar 
tillsammans med IP-Only för ett fungerande nät, när det väl startat upp. 
 
IP-Only Tommy; ”Eksta är den första fiberföreningen på Gotland som valt oss som 
operatör, och nu är det fyra till och fler synes det bli då även Visby nu finns med i 
bilden”.  
IP-Only bildades 1999 och har två (2) fasta fiberkopplingar till Gotland, dels Stokab 
kabeln på norr och en kabel från Yngne till fastlandet. Företaget EQT är huvudägare och 
har avsatt 30 miljarder till fiberutvecklingen i Sverige. 
Öppet nät innebär att vi erbjuder en kollektiv lösning och fritidsabonnemang, samt att 
IP-Only inbjuder andra operatörer att använda nätet. Flera operatörer finns med i 
samverkan utöver ComHem, dock ännu inte Telia. Hastigheten är 50-100 mb som övriga 
men begränsningen på hastighet är ännu den trådlösa routern i våra fastigheter.  
Med koppling direkt till dosan går det snabbare för den som så önskar. Antalet telefoner 
är en (1) i varje abonnemang, men det går tekniskt, att få fler abonnemang kopplade till 
indragen fiber. Ditt telefonnummer kan behållas.  



 
ComHem Marcus; erbjuder en ”Trippel play lösning”, vilket innebär telefoni, TV och 
bredbandsuppkoppling. Nytt under året är hemtelefoni i mobilen. Med en smartphone 
kan du gratis ladda ner en app i mobilen och ringa för hemtelefontaxa oavsett var du är i 
världen!  Du tar emot och ringer mot lokaltaxa med denna tjänst. Det enda som behövs 
är ett fungerande nätverk där din telefon kan kopplas upp mot. En lösning som få 
operatörer erbjuder. TV lösningen skiljer sig även den; med ComHem kan du se en kanal 
och spela in tre samtidigt. Du kan välja att se program när du vill, ex. söka på viss 
filmproducent, olika typer av filmer med flera andra valmöjligheter. 
Den kollektiva lösningen, som Fiberföreningen valt innefattar ComHem Tivo.  
En digital lösning som kan lagra upp till 500 timmars inspelning; 
 
Gruppavtal TiVo 
Digital tv TiVo Bas + Syskonabonnemang med IP tv zapper, Hemtelefoni, Bredband 100 
Mbit/s. 
Vad ingår i Gruppavtalstjänsterna? 
Rabatt 100 kr om du väljer Tv mellan, Plus eller Max 
En TiVo box ingår med HD funktionalitet och 3 tuners och 1 Tb hårddisk 
En IP Zapper ingår till syskonabonnemang 
Ingen krypterings avgift på avtalat abonnemang 
Gruppavtal Hemtelefoni 
Grundabonnemang Hemtelefoni se (www.comhem.se) för mer information.  
 
Kostnaden för ComHems grundpaket (kollektiva lösningen) är 350 kr/mån. Önskar du 
andra former av utbud, snabbare uppkoppling etc.  
– kontakta ComHem.  
 
I övrigt presenterade Marcus 

- serieinspelning, du missar aldrig ett avsnitt, väljer själv när du vill se alla delar i 
följd 

- trippelinspelning; se ett program spela in tre (3) samtidigt 
- möjlighet att välja alltifrån 18- (basutbudet) upptill 180 kanaler 
- önskelista; du kan söka filmer på regissör, skådespelare, deckare alt annat 

intresse 
- Tivo tips utifrån program du tidigare gett ”tummen upp” för får du förslag på 

liknande program (liksom ICA/Konsum) när du köper mycket av en vara. 
- Smartsökning – hitta dina favoriter direkt eller på din bevakningslista 
- Smartfjärr du styr TV från din smartphone eller surfplattan 
- Ökad bredbandshastighet upp till 1 000 Mbit/s 
 
I det kollektiva abonnemanget ingår en extra box. Mail adress utöver ComHem 
adress är möjlig.  
ComHem kontaktar alla medlemmar med mer information, när det är dags att 
skriva på ditt avtal och dina önskemål om utbud. Mer om det senare. 
 
 
 
 
 

http://www.comhem.se/


 
Frågan om portering (flytta över). Det går att säga upp abonnemanget innan vi 
begär att det skall porteras till ComHem. Det innebär att du som absolut inte vill betala 
dubbelt, kan säga upp ditt Telia abonnemang 3 månader innan beräknat 
anslutningsdatum. MEN om anslutningen blir sen och avtalet med Telia hinner löpa ut, 
så riskerar du att bli av med ditt telefonnummer och då kan det bli andra kostnader för 
att få tillbaka det. 
Det är att rekommendera, att du har lite marginal när du säger upp ditt 
abonnemang och får då stå ut med att du har dubbla kostnader en kortare tid.  
Om detta kan du läsa här: http://telekomradgivarna.se/Dina-rattigheter2/Byta--
flytta/Byta-operatortjanst/ 
 
Frågestunden 
- 20 meter inomhuskabel medföljer media omvandlaren som kommer senare. Var 

försiktig vid genomföring i vägg och vid hörn. 
- Föreningen kommer att bestå med åskskydd i Bygdegården och därmed en 

batteribackup på c:a 8 timmar. 
- Vid Korttidsabonnemang/fritidsabonnemang tillkommer det en serviceavgift till 

föreningen varje år med 600 kr + medlemsavgift (bestäms på årsstämman) 
- Start och inkörningstid? Vi har både väder (vinter), mänskliga faktorer liksom 

teknik att ta hänsyn till, inget datum kan sägas idag, men prognosen säger 
Vasloppet och senast den 31 mars…  

- Medlemmar som lämnar/flyttar ifrån föreningens område – vad sker med 
abonnemanget? ComHem står för ev. kostnader 

- Frågorna var många, men vi var nog överens om ”det blir nog bra det här” när vi 
nöjda och något varma lämnade en fullsatt Bygdegård. Visst finns tveksamheten 
hos vissa å så är det väl som mest?  

 
Styrelsen noterar följande utifrån mötet 

- Efter varje styrelsemöte avser styrelsen att meddela vad du som medlem bör 
känna till/skall göra inom den närmaste tiden. Har du frågor – läs resp. 
företags hemsida, fråga styrelsens ledamöter. Då det gäller tekniska frågor, 
föreslås kontakt med Bosse. 

- ComHem kommer att portera (flytta över) ditt tel. nummer -om du så önskar, 
efter det att fibern är inkopplad. Kontakta Telia eller din nuvarande tjänste-
leverantör. Fråga vad som gäller för ditt avtal. Ett tips – låt ditt abonnemang 
gälla mars månad ut! 

- Se till att du har ett fungerande eluttag i anslutning till dosan, då det behövs för 
anslutningen av signalomvandlaren från IP Only, som levereras senare. 

- Alla medlemmar som satt sin anslutningsdosa inomhus – meddela det till 
Mats – om du inte redan gjort det. 

- Medlemmar som valt/väljer Fritids- eller företagsabonnemang. Du ansvarar 
som fastighetsägare själv för kontakten med ComHem eller annan  
tjänsteleverantör.  

- I samband med du tecknar avtalet med ComHem, får du ytterligare information 
gällande utbud och kostnader för detsamma. 

- Vi gör så gott vi kan, har du negativa synpunkter framför dem till styrelsen, de 
positiva kan du förslagsvis sprida i socknen… 

 

http://telekomradgivarna.se/Dina-rattigheter2/Byta--flytta/Byta-operatortjanst/
http://telekomradgivarna.se/Dina-rattigheter2/Byta--flytta/Byta-operatortjanst/


 
 
Blåsningen har startat 
I måndags den 25 november startade BRS blåsningen i vår fiber med tre olika gäng runt 
socknen. Tidigare än planerat och det går utan problem rapporteras. Har du dosan 
inomhus, måste du meddela Mats Trulsén om detta. BRS kommer att boka in två (2) 
stycken arbetsdagar för att blåsa och svetsa fibern. Meddelande kommer att skickas ut i 
god tid till dem som berörs av detta  
Svetsningen Börjar inom kort, även det tidigare än beräknat. 
 
Grävningen klar för etapp 1 
Under torsdagen den 28 tog Erik med sina grävkompisar det sista spadtaget med sina 
spadar och maskiner. Det sista området var Bopparve runt restaurangen med omnejd. 
Erik meddelar att det gått bättre än väntat, över 90 % av de prel. 5 900 m av marken är 
plöjd. Endast 1 km berg i socknen, så begreppet att ”Eksta är en mager socken” stämmer 
inte… Vi lyfter på hatten för alla er som varit med i grävprojektet, ni har gjort ett gott 
jobb! 
Grävning av etapp 2 sker i samband med en VA-utbyggnad i vår. 
 
 
Nu städar vi efter oss! 
”Det skall vara lika snyggt i Eksta, som när vi började”.  Därför är det upp till oss alla att 
nu gå syn på våra ägor och notera det som skall bort av sten, mtrl. av någon form eller 
andra spår som vi inte vill ha kvar.  Områdesansvariga föreslås samla ihop ”sina” 
fastighetsägare och se till att allt blir borttaget. Behöver någon hjälp med trsp. – meddela 
Eivind Söderlund, så hjälps vi åt med det innan snön döljer. 
 
Övrigt noterat från styrelsen 
Ekonomin är i god balans och vi ligger bättre till än prognosen. 
 
/Styrelsen 
 
 

 
 


