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I denna information
o Avtal med IP Only klart och avtalet med Com Hem under bearbetning
o Se över dina avtal med Telia, Boxer med flera inför fiberstarten
o Grävningen åter igång efter semesteruppehåll
o Sproge önskar samverkan i en etapp två

IP Only och Com Hem
Eksta Fiber har som första fiberförening på Gotland, nu tecknat avtal med IP Only.
De blir därmed kommunikationsoperatör för bredbandsnätet i Eksta, som ägs av oss
medlemmar.
Ett av skälen till valet av IP Only är bl.a. deras öppna nät, som ger bäst tänkbara alternativ
för både vår kollektiva- och den fritidslösning som medlemmar och styrelsen efterfrågat.
Du som kollektiv medlem, får med detta avtal möjligheter som andra operatörer saknar,
ex. utifrån den kollektiva tjänsteleverantörens utbud fritt välja till från andra tjänsteleverantörers olika utbud, för att skapa ditt eget programutbud. Du som är fritidsboende,
kan med ett samtal öppna ditt abonnemang för den tid du besöker ditt fritidsboende och
fritt välja den tjänsteleverantör du själv önskar. Med IP Only har vi ett öppet nät med
många olika möjligheter. Avtalet gäller under 10 år.
Com Hem har till styrelsen presenterat ett avtal som är under granskning. De erbjuder ett
3play abonnemang för 299 kr/mån exl. den nyligen beslutade ”upphovsrättsersättning” om
1,08 kr för vidaresändning av SVTs kanaler i trådbundna nät. I avtalet ingår TIVo Bas, som
gör din tv ”personlig och smart”. TIVo Bas innebär ett anpassat TV utbud utifrån dina
önskemål med möjlighet till egna ytterligare val av kanaler. Givetvis kan du själv öka
hastighet på bredbandet utifrån dina behov och önskemål, för den merkostnad dessa
tjänster erbjuds. I varje abonnemang ingår 2 boxar, varav 1 inspelningsbar och 1 trådlös
router. Styrelsen ser nu över avtalet och det kommer att närmare presenteras av Com Hem
och sedan för alla medlemmar vid ett stormöte. Avtalstid 5 år.

Se över dina avtal inför fiberstarten
Styrelsen kan inte idag meddela när fibern fungerar till din fastighet, men allt går enligt
plan så en förhoppning är mitten av januari 2014. Till dess, se över dina olika avtal för
telefon, bredband och andra abonnemang du idag använder. Räkna med en viss överlappning med tanke på hur ditt abonnemang ser ut.

Grävningen nu åter igång
Efter sommarens semesteruppehåll pågår nu grävningen längs ”Adelsgatu”, där det trots
berg inte finns några hinder för framfarten, tag del av bilderna som visar maskinernas och
deras förares framfart (hemsidans bildgalleri). Fler fastighetsägare vill komma med,
naturligt och det gillar vi!

Sproge önskar samverkan
En dialog med repr. från Sproge pågår, då de vill ha fiber men saknar ideella krafter som
vill medverka i en arbetsgrupp, känns det igen? Styrelsen kommer att hjälpa till utifrån
den kunskap och de erfarenheter vi nu har, förmodligen blir det en etapp två i likhet med
många andra socknar.
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