Norra Möckleby fiberförenings stormöte i bygdegården, 4 juli klockan 19.00, 2016
Plats: Bygdgegården i Norra Möckleby
Närvarande: Cirka 120 personer
Föreningens ordförande, Anders Johansson, hälsar alla välkomna. Han berättar att
föreningen har jobbat i över ett år med att väcka intresse för fiber. I arbetet har det
bland annat ingå att ha kontakt med Telia, Peab, länsstyrelsen, kommunen, Zitius
och IP-Only.
Föreningen genomförde under våren en förprojektering som visar att kostnaden för
ett eget projekt skulle hamna på cirka 37 000 kronor per anslutning med vårt
nuvarande antal intresseanmälningar (utan landsbygdsstöd). Priset i kombination
med en stor osäkerhet att erhålla landsbygdsstödet gjorde att föreningen började se
över andra alternativ för att snabbare nå vårt syfte, att erbjuda samtliga byar i Norra
Möckleby socken fiberbredband.
IP-Only är det enda företag som erbjuder alla i socknen samma möjlighet till
fiberbredband och inte lämnar några ”vita fläckar” på kartan. Därför har föreningen
valt att samarbeta med dem. Flera fibergrupper på Öland, från norr till söder, har
gjort samma val av samma anledning. IP-Only rekommenderas av Villaägarna och de
erbjuder också det billigaste alternativet.
Kort efter att samarbetet inletts med IP-Only och ett erbjudande skickats ut till
sockenborna gick Zitius ut med ett utskick om fiber. Vid ett tidigare möte hade Zitius
meddelat föreningen att de endast var intresserade av att vara
kommunikationsoperatör om föreningen la fibernätet, de var alltså inte intresserade
av att själva lägga något nät. Trots vad som meddelats på mötet gick Zitius ut med
sitt utskick utan att informera den lokala fiberföreningen. Anders poängterar att det
är viktigt att socknen nu sluter upp bakom ett alternativ, bara då kan
anslutningsgraden bli tillräckligt hög för att lyckas genomföra fiberutbyggnad till
samtliga byar i Norra Möckleby socken. Norra Möckleby fiberförening arbetar
tillsammans med IP-Only Öland.
Simon Petersson, IP-Only Öland, presenterar företaget, fördelarna med fiber och
själva projektet.
IP-Only Öland är egentligen två företag, IP-Only och byNet. ByNet fokuserar på
landsbygden.

Det finns många argument för fiber, exempelvis framtida vårdtjänster som
nattövervaktning och trygghetslarm. Många tjänster blir billigare, internet blir
snabbare. Det blir enklare att jobba och studera hemifrån.
En vanlig fråga när hus säljs i dag är om fiber finns indraget. Indraget fiber ökar
värdet på fastigheten.
En viktig sak att ha i åtanke är att det nuvarande telenätet/kopparnätet kommer att
stängas av och då fungerar inte den fasta telefonin eller ADSL längre.
IP-Only Öland arbetar tillsammans med lokala föreningar för att kunna bygga nät:
”Alla ska få möjlighet att ansluta sig, det är så vi jobbar”säger Simon.
Nätet som IP-Only lägger är ett öppet nät och alla tjänsteleverantörer är välkomna.
Villaägarnas riksförbund har ett samarbete med och rekommenderar IP-Only på
grund av deras solidariska lösning för fiberbredband.
IP-Only jobbar med flera företag bland annat aftonbladet, handelsbanken, Clas
Ohlson med flera.
En privatperson betalar 19 900 inklusive moms för en anslutning och en företagare
får betala 19 900 kronor exklusive moms. Vill man koppla upp två hus på fastigheten
så kostar andra anslutningen 8000 kronor. Ett annat alternativ är att skicka över
internet från det första huset trådlöst eller med nätverkskabel.
För att projektet ska bli möjligt krävs att vi i området (Norra Möckleby fiberförenings
+ Runstens arbetsgrupp för fiber) når en anslutningsgrad på 65%
577 beställningar av 894 fastigheter. I priset ingår 45 meter grävning på tomt och
installation. På tomten grävs det på ungefär 20-30 cm djup. Med 557 anslutningar
behövs inga bidrag utan nätet kan byggas kommersiellt.
När vi når tillräckligt många anmälningar kallas alla markägare in till möte. Då söks
också tillstånd från bland annat trafikverket, länsstyrelsen med mera.
Projektet till färdigt nät tar cirka 1,5-2 år. Installationsavgiften betalas när allt är
färdigt, blir av någon anledning projektet inte av kommer inga pengar att behöva
betalas ut. Beställningsformuläret är bindande i 24 månader.
Ni som har anmält intresse till Norra Möckleby fiberförening får göra en ny anmälan
till IP-Only, detta kan ske via blankett eller direkt via hemsidan. Fiberföreningen
hjälper gärna till med anmälan om någon behöver det.
Den digitala utvecklingen går väldigt snabbt, fiber är driftsäkert och okänsligt för
störningar. Man kan utan problem användas för både telefoni, TV och internet
samtidigt.

Med fiber kan man få:


IP-telefoni
Billigare telefonitjänster
(Samma telefoner och samma nummer)



Högre bredbandshastighet



Hög kapacitet oberoende av avstånd och antal uppkopplade.



TV-mottagning – slipper parabol.

