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Svar på frågor från enskild person av Bengt Harrsjö, informationsansvarig 

• Har man tagit in flera anbud från olika entreprenörer så att man kan få det lägsta 

priset för att få kabeln i marken? Om inte varför? 

Ja, vi har tagit in fler anbud och valt det som vi fann förmånligast; BRS Network. Då det 

gäller gräv entreprenad, så kommer vi att ta in anbud från fler och ta ställning till deras 

anbud utifrån det upphandlings underlag vi kommer att sända dem. 

• Varför stressa med att lägga ner fiberkabel? Vi har ju Tv, internet och telefoni 

redan i dag.  

För att komma i åtnjutande av Region Gotlands bidrag, skall fiberprojektet vara klart till 

2015. Eksta socken ligger efter många andra socknar, bl.a. av den anledningen har vi 

invänta andra socknars erfarenheter och ledig grävkapacitet.   

• På Sudret lägger en firma ner kabel inkopplat och klart för 15000 per hushåll. Har 

man pratat med dessa? Om inte varför?  

Insatsen på Sudret är liksom i Eksta en uppskattad kostnad. Vad jag vet så behöver 

Sudret 800 anslutningar för att nå denna Insats. Det sista jag hörde hade de 400! Vår 

insats 17 000 kr, är uppskattad utifrån 150 abonnemang, blir vi fler så kommer vi 

förhoppningsvis billigare undan.  Personligen tror jag vi kommer få en lägre kostnad, då 

jag tror vi blir fler än 150. Jag vet inte, ingen annan heller i dagsläget. 

• Hur kommer det att se ut efter det att fibern är inkopplad? Vem står för service när 

fibern väl är igång och vad kostar det?  

Varje abonnent betalar 50 kr/mån, vilket ingår i den månadsavgift som kommer att 

debiteras.  Fiberföreningen Gotland, en sammanslutning för alla Gotlands Fiberföre-

ningar (där Eksta Fiber ek. Förening är medlem) arbetar med denna fråga. Antingen 

köper Fiberförening Gotland den tjänsten av operatören eller kommer de att anställa 

egen support, som Eksta och alla andra föreningar kommer att få hjälp av vid behov. 

• I Levide har man varit tvungen att koppla in även en backup system i efterhand. Blir 

även vi tvungen att ha detta och vem står för denna i efterhand eller ingår den i 

dessa 17000/21800/23000?  

I Levide hade förening (vad jag känner till), så mycket pengar över, så att föreningen 

avser att installera backup vid strömavbrott istället för återbetalning. Således inget tvång 

utan en klok möjlighet. 

• Har man pratat med alla markägare samt tomtägare att man för att gräva igenom 

deras trägårdar etc.? Tänker då på de som inte ska vara med i fiber, men även på 

att man gräver närmaste vägen så att priset minskar!  

Föreningen kommer att gräva närmaste väg och upprätta markavtal med alla markägare, 

samt givetvis att diskutera ledningsdragningen med varje fastighetsägare. Uppstår 

tveksamheter eller problem löses detta med samtal. 
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• Finns det någon karta för hur kabeln ska läggas ner? Om inte varför?  

Föreningen har en prel. karta som justeras vid behov och efter de fastigheter som till sist 

ansluts. 

• Bidrar Eksta hembygdsförening med pengar till detta och i så fall hur mycket?  

Trots allt så säger alla att fibern är för socknen och hembygden!  

Vet inte om du är medlem i Hembygdsföreningen? Om du blir det, så har du möjlighet 

att vara med och påverka beslutet vid det kommande extra årsmötet. Följande beslut 

fattades vid senaste årsmötet den22 mars 2012 under § 23 ”Mötet beslutade, att ge 

styrelsen i uppdrag att bereda frågan och därefter kalla till ett extra årsmöte under detta 

år”. 

•  Vad kostar det efter att fiber är i gång?  

Årsavgiften 300 kr för 2012 och 2013 och årsavgiften 2014 och framöver beslutas årligen 

på Fiberföreningens årsmöte. Förmodligen blir den lägre 2014 och framöver, då 

föreningens kostnader minskar. Därutöver månadsavgiften till Operatören (månadskost-

naden 350 kr varav Telia 299 och Föreningen 51 kr) vid 5- eller 10 års abonnemang.  

• Rykten om 50 kr i faktureringsavgift, varför? Finns autogiro.  

Många rykten, tro inte på dem! Inget beslut tagit förmodligen kommer autogiro att 

finnas kan inte tänka mig annat. 

• Tar någon ut lön i Eksta fiber och i så fall hur mycket?  

Årsmötet beslutade att styrelsen har ett belopp till förfogande, att fördela inom sig. Inget 

beslut har tills dags dato fattats i styrelsen om dess utnyttjande eller fördelning. För min 

egen del har jag meddelat vid första smtr. ”att jag inte har för avsikt att komma ifråga för 

någon form av ersättning, då jag arbetar ideellt och betalar min tid, resor och utlägg 

själv”. Detta med tanke på alla de timmar jag lägger ner för Fiberprojektet, skulle 

anslaget inte räcka till! 

• Vilket abonnemang blir det? Vilka avtal gäller där?  

Se bif. bilagor och information. Ett avtal kommer att presenteras för alla anslutna med-

lemmar så fort det är antagit av styrelsen, under senare delen av november eller i början 

av december. 

• Vad händer om 2-3 år? Är det inte bra att vänta med fiber till alla ”barnsjukdomar” 

på detta är så gott som borta?  

Efter 2015 missar vi Ls-/Regionens och Telias bidrag/erbjudanden och det blir förmodli-

gen dyrare. Vi har redan nu erfarenheter av de socknar som var först bl.a. Grötlingbo, 

Hejde m.fl. Det fungerar enl. uppgift till full belåtenhet och blir billigare för de flesta. Dels 

för att så många anslutit sig i socknarna och till Telias förmånliga priser. 

• Vad tror teleoperatören händer efter 10 år har gått?  

Jag vet inte, förmodligen inte de heller? Vem vet vad som händer i morgon? Du får ställa 

frågan och förmedla mig gärna svaret. 
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• Vad ska hända med den gamla telekabeln? Har Telia sagt att de tar bort denna? I 

så fall varför?  

Enligt uppgift skall den tas bort, så fort socknarna uppgraderar till Fiber. Har redan 

påbörjats på Gotland (Grötlingbo) enligt hörsägen. Tas bort då den inte behövs och de 

som inte kopplas in på fiber erbjuds andra lösningar, som ex. Klas Boethius har och som 

enligt honom själv ”fungerar ibland”… 

• Vad kostar hela kalaset totalt? Vad ska entreprenörerna ha för att gräva? Vilket 

bolag kopplar in, och var tar dom?   

Beror på antalet abonnemang. Gräventreprenad inte upphandlad idag. BRS Network 

lägger Fiber och blåser.  

• Varför blir det dyrare efter 15 november från 17000 till 23000? Vad baseras detta 

på? Varför är 15 november ett sådant viktigt datum?  

Styrelsen måste ”sätta ner foten” för att kunna planera vidare verksamhet. Vi är givetvis 

flexibla, men senare medlemskap innebär mer arbete vilket kostar mer pengar. Med om-

sorg av föreningens medlemmar önskar styrelsen besked om ditt ställningstagande. Helt i 

likhet med övriga socknars upplägg. 

• Varför kostar det 34000 exkl. moms sedan när allt är igång? Vad baseras detta på? 

Då ligger ju redan kabel i marken, kanske till och med på ens tomt? Hur kan det bli 

dyrare då?  

Har grävmaskinen gått förbi din fastighet, skall allt göras om. Alla berörda skall ha betalt 

för sina insatser, av det skälet merkostnaden. 

• Får man inte veta hur ens avtal med operatören ser ut innan den 15 nov? Den är ju 

mycket viktigt så att man kan ta ställning till abonnemanget och om man ska gå 

med eller inte?! Hur ska man annars ta ställning och till vad?  

Avtalet är ett normalavtal, du kan se det på Bredband Gotland ex. Fröjel, Sanda, Levide 

etc. Se bif. fil om Eksta Fibers erbjudande. 

• När har det planerats att fibern ska vara igång?  

Prel. grävstart så fort vädret tillåter våren 2013 och när grävkapacitet finns tillgänglig. 

Därutöver efter alla åtgärder är genomförda av entreprenörer och de ideella insatser 

som behövs av socknens innevånare. 

• Vad skulle det kosta om Telia själva kräver och kopplar in allt och att dom äger 

kabeln precis som på vissa ställen på fastlandet? Har det kollats upp? I så fall varför 

inte?  

Har du information om hör de gör på fastlandet, delge mig gärna! Styrelsen har jobbat 

utifrån Regionens och övriga socknars erfarenheter. 

• Kommer Eksta Fiber att alltid ha ägarerätten på kabeln? Har detta kollats upp? Om 

inte varför?  

Formen för detta har diskuterats och diskuteras, både av styrelsen och av Fiberföre-

ningen Gotland. Inga beslut tagna. 
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• Varför måste Eksta Fiber äga kabeln?  

Kan givetvis diskuteras och varför inte. Vi tar ställning till detta tillsammans med före-

ningens medlemmar och kanske i samverkan med Fiberföreningen. 

• Har man erbjudigt fiber anslutning till fiskelägerna längst Eksta kusten, då de 

faktiskt finns telefoni i tex. Djupvik?  

Alla har erbjudits medlemskap, den som av något skäl missat informationen får vi söka 

upp. Tipsa oss gärna! 

• Är fiberinstallationen avdragsgiltlig?  

Nej inte som privatperson, men kanske som företagare? Får vi kolla upp, kanske du kan 

hjälpa mig med det? 

• När kommer någon representant för Eksta Fiber hem och pratar om Fibern?  

Ring mig så kommer jag! 0708-21 03 02 

• Hur påverkas hemmet av Fiber, dvs. ska nuvarande kablar i huset dras om?  

Nja; nya dras och ev. tas gamla bort om de inte behövs eller önskas. 

• Vem har bestämt vilka som ska vara med i styrelsen? Varför har inte alla blivit 

tillfrågade om att få vara med?  

Vid informationsträffen i aug 20111 ställde jag frågan ”vad händer nu då”? Ett antal per-

soner noterade sitt intresse på en lista och kallades till det första mötet med ag. Därefter 

tackade några nej till fortsatt medverkan. Vi övriga fortsatte fram till årsmötet i somras. 

Innan dess, har vi på olika sätt eftersökt personer till den nya styrelsen – har du missat 

det? Är du eller någon annan intresserad? Kontakta valberedningen P-O Grymling är 

sammankallande. Alla behövs till olika uppdrag, valbredningen föreslår kandidater till 

styrelsen – årsstämman väljer och du har om du är medlem rösträtt! 

• Varför kan inte t.ex. hembygdsföreningen ha hand om fibern? Hembygdföreningen 

finns ju redan samt att dom redan har ett kapital?  

Ställ frågan till dem om de vill ta på sig uppgiften, de har inte tidigare anmält sitt intresse, 

men kanske ångrat sig? 

 

 


