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Eksta Fiber Ekonomisk förening 
 

”Vi har väntat på ett bättre alternativ till fiberuppkoppling för våra fritidsboende 
vänner - nu kan vi presentera det”! Dels i form av ett öppet nät såväl som ett 
kollektivt alternativ för oss fast boende i Eksta, sa ordf. Eivind Söderlund inled-
ningsvis, när han hälsade de 50-tal fritidsboende välkomna till kvällens mingel och 
information på Djupvik hotell. 
 
Med oss som operatör och med ComHem eller sex (6) andra valfria tjänsteleverantörer, 
kan du som fritidsboende koppla upp dig konstant eller den tid du önskar vid got-
landsbesöket, sa IP Onlys representant Mats Olofsson.  
Tommy Andersson, Fardhem är IP Onlys kontakt på Gotland och väl förtrogen, då han 
medverkat i uppbyggnaden av fibernätet i Linde, Lojsta och Fardhem med flera socknar. 
 
Tillsammans med Eksta ek. fiberförening, bygger nu IP Only, såväl ett öppet nät med många 
valfria alternativ som ett kollektivt nät med lika många alternativ. Bindningstiden för det 
kollektiva nätet blir 5 år. 
 
Fram till den 31 juli är kostnaden 17 500 kr inklusive medlemskap och anslutning. 
Detta under förutsättningen att vi når minst 10 nya fritidsabonnemang, meddelade Bosse 
Nilsson, föreningens projektansvarig för grävningen. Når vi den målsättningen, sänks kost-
naden för tidigare inbetalda fritidsabonnemang.  
Blir vi färre måste föreningen ta ut 21 800 kr/fastighet alt. diskutera en ekonomisk lösning 
med IP Only.  
 
Den vanligaste frågan ”vad kostar det”, besvarades med att marknaden och konkurrensen 
styr. En uppskattning är 230-280 kr/mån för bredbandsuppkoppling vid öppet nät. Avgift 
till föreningen om c:a 50 kr/mån tillkommer (för alla månader oavsett uppkoppling). En 
kollektiv lösning med Trippel Play (bredband, TV, telefon) inkl. inspelningsbar box med det 
nya TIVO systemet (se ComHems hemsida) kostar 350 kr/mån inkl föreningsavgiften. Hög-
re hastighet kan fås mot pristillägg. 
 
Den som har behov av lån till fiberanslutningen, hänvisas bl.a. till förmånliga fiberlån, se 
Regionens hemsida. 
 
”9 av kvällens närvarande hade på frågan inte tecknat avtal och 5-6 fastighetsägare svarade 
spontant att de kunde tänka sig ett medlemskap utifrån kvällens information”.  
Sänd in din medlemsansökan nu! – Du hittar den på hemsidan, eller får den efter kontakt 
med styrelsens ledamöter. Föreningen fakturerar kostnaden under augusti, när en summe-
ring av intresset sammanställts.  
 
Varför fiber?  Dagens mobilnät är begränsat och det sägs, att operatörna avser att öka 
debiteringen för tjänsterna som erbjuds. Telias kopparnät tas över tid bort och nya 
tjänster via fiber erbjuds såsom larm, kameraövervakning och annat som du kan ta del 
av på respektive tjänsteleverantörs hemsida. Ingen vet något om framtidens tekniska 
lösningar, men med fiber vet vi möjligheterna och anar utvecklingen. 
 
Kostnaden för en senare inkoppling när grävaren passerat din fastighet, uppskattas till 
50 000 kr, avslutade Tommy Andersson sin presentation.  
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