Glömminge Algustrum Fiber informerar.
Informationsmöte Rydbergsgården måndagen den 14:e november klockan 18.
Minnesanteckningar


Mötet inleds av Örjan Janson som hälsar välkomna.
o Örjan talar varmt om fibersatsningen och varför han och Glömminge
Algutsrum Fiber väljer IP Only.



Rickard Appelhoff representerar IP Only.
o Breaking News! Rickard börjar med ett meddelande som nådde honom några
minuter innan mötet, Telia drar sig ur vissa adresser i Algutsrum, orsak oklar
o Beklagar felaktigt utskick, fel från tryckeriet.



Vilka är IP Only
o Bildas 1999 bygger bara fibernät, Stamnät
o EQT äger IP Only (INVESTOR)
o Stor budget för fibersatsning ca 30 miljarder kr
o Kundtjänst, underhålla fibernätet, Inget tjänsteföretag i fibernätet
o IP Only stor fiberleverantör inom Svenskt näringsliv, OMX, Systembolaget,
m.fl



Varför Fiber?
o ADSL nedsläckt 2020, det händer nu!
o Vissa områden hamnar mellan tekniker
 Inget ADSL och ingen fiber och dålig täckning mobilt.
o SABO, mängden data ökar med 15gånger per år
o Fiber extrem hastighet 7200 000 m/bit
o fibertjänster är billigare
o Ökad fastighetsattraktionsvärde
o Alltid tillräcklig bandbredd
o Stabil uppkoppling



IP Only Investeringar i sitt fibernät
o Inga lufthängande ledningar
o Batteribackup
o Hög driftsäkerhet

Du som inte beställt fiber, gör det omgående för att få ett kampanjpris.
oland.ip-only.se/bestall



Smartfiberstad
o IP Only Vänder sig till alla.
o Stora mängder data inom Hemsjukvården,
o Teknisk hjälp i hemmet, bo kvar hemma länge



Öppen fiber
o 20 tal tjänsteföretag
o Inga nätavgifter
o Priskonkurrens i öppen fiber = sänkta priser på tjänster
o IP Only neutrala
o Korttidsabonnemang Internet, telefon, (TV på gång fritidsboende)



Tidsplan Glömminge - Algutsrum
o Kampanj tom 161231, Krav 30% täckning (Nu ca12%)
 Beslut om byggstart
o Platsbesök Kvartal 1, 2017
o Markavtal Kvartal 2 & 3, 2017
o Grävning, färdigställning kvartal 3 & 4, 2017



Vad kostar fiber
o Pris 19900 kr inkl. moms, (ingen rot, inga bidrag)
o 45 m grävning ingår på tomt.
 Tomt räknas från gräsmatta, staket eller liknande
 Alltså inte tomtgräns,
o 5 m kabel i fastigheten, Placering av teknisk utrustning efter önskemål
o Efteranslutning 34900 kr inkl. moms, ev. offert beror på omständigheter
o Betalning sker efter inkoppling
o Delbetalning räntefri 11mån
o Handelsbanken finans, 4,95 % ränta, 23, 35, 59 månader avbetalning
o Billigare tjänster = intjänat på ca 5 år



Varför välja IP Only
o IP vill ha 80 % anslutning, levande landsbygd
o Alltid tillräcklig bandbredd
o Stabil uppkoppling
o Nyckelfärdig installation
o Solidarisk anslutning lämnar ingen utan

Du som inte beställt fiber, gör det omgående för att få ett kampanjpris.
oland.ip-only.se/bestall



Rubustfiber.se
o Information om certifikat, branschstandard
o Teknisk information.



Eva Hansson Törngren
o Fiber, södra Öland informerar om deras process
o Förordar IP Only, dåliga erfarenheter från Telia och Zitius.

Du som inte beställt fiber, gör det omgående för att få ett kampanjpris.
oland.ip-only.se/bestall

