Över EN MILJON kronor, sparat för alla er, genom ”Fibergruppens” ideella arbete.
När vi i ”Fibergruppen” startade vårt arbete på senhösten 2014 kunde vi nog inte ana varken vilken
succé det skulle bli eller hur mycket ideellt arbete som skulle krävas, om vi gjort det kanske Klinte
ännu varit utan fiber och med det sist på ön. Vi var nog sist igång med arbetet men vi fick fort fart
och lyckades snabbt identifiera vilka vägval vi ville göra. Vi lyssnade mycket på de erfarenheter som
fanns i närliggande föreningar. Ett av de beslut som blev tydligt snabbt var att vi INTE skulle bilda
någon egen fiberförening utan att vi skulle låta en leverantör sköta både projektering, bygge och drift
av nätet. VI begärde in förslag på upplägg enligt den kravspecifikation vi ställt upp och det slutade
med att den enda leverantör som svarade mot våra krav var IP Only/Gotlandsfiber. Uppdraget gick
således till dem. Bygget påbörjades tidigt 2016, alltså bara lite mer än ett år efter att vi började vårt
arbete i ”Fibergruppen”. I slutet av maj 2016 kunde nätet driftsättas och alla en-/tvåbostadshus
kunde börja använda denna nya tjänst. Under hösten i år så kommer steg 2 att genomföras, då
ansluts flerfamiljshus och företag. Sedan är vi i Klintehamn teknikmässigt lika uppkopplade som
resten av Gotland. Idag är 264 av drygt 300 fastigheter i samhället anmälda för att anslutas, en
mycket hög siffra (och en del av de kvarvarande har redan anmält att de vill kopplas på). Fiber i alla
fastigheter innebär en tryggare kommunikation med helt annan kapacitet än tidigare kopparnät. Det
innebär också att vi kan erbjuda tjänsteföretag att flytta till Klintehamn och skapa nya arbetstillfällen
på samma sätt som på övriga ön. Fiber bidrar på så sätt till samhällsutvecklingen och gör att det blir
attraktivare att bosätta sig i samhället. Din fastighet blir också attraktivare vid en framtida
försäljning.
Under våren 2016 tog vi också fram ett tjänstepaket, dvs. en leverantör av Bredband, IP telefoni och
TV tjänster. Här föll valet på Boxer och vi avtalade om ett så kallat ”Flex 8 paket”. I detta arbete har
vi samarbetet med Bygdegårdsföreningen som är huvudman för denna tjänst. I dagsläget är drygt
100 abonnenter anslutna till detta paket. I erbjudandet ingår också bra rabatter på olika
tilläggstjänster som man då beställer direkt från Boxer. Priset för grundpaketet är totalt 390 kronor
per månad, inkl. medlemskap i bygdegårdsföreningen och administrativa avgifter. Detta är ett
mycket bra pris, jämför man med Boxers ordinarie pris så innebär detta en besparing på ca 1 300
kr/år för varje hushåll och betydligt mer för de som tidigare hade flera olika leverantörer.
Vårt ideella arbete har alltså inneburit stora besparingar för alla som anslutit sig, det pris vi fått fram
på fiberanslutningen låg ca 2 000-2 500 kr lägre än på en del andra platser som motsvarande villkor,
alltså har vi besparat er klintebor ca 600 000 kronor i utgifter. Boxer avtalet ger också besparingar
(för de som använt det) över den treåriga avtalsperioden på totalt mer än 400 000 kronor (ännu mer
om ni använder tilläggstjänsterna).
Vårt helt ideella arbete i ”Fibergruppen” uppgår i arbetstimmar till betydligt över ett normalt
arbetsår och det skänker vi således med glädje till er som anslutit sig, och vi fortsätter vidare för att
ytterligare utveckla detta.
Problem:
All teknik innebär också driftsstörningar, det är oundvikligt, ibland kan det vara i den utrustning du
har hemma hos dig, ibland lokalt i nätet eller större störningar som påverkar hela ön eller hela
Sverige.
Huvudregeln här är att du i dessa fall skall vända dig till den tjänsteleverantör du valt. För er som valt
Boxer så är det till deras kundtjänst man vänder sig, ni bör ha fått ett brev med deras
kontaktuppgifter. Observera att det finns två nummer, använd det som är till för oss, kom också ihåg
att ange att du tillhör gruppen ”Klintefiber” – då får du rätt hjälp. Man skall alltså inte vända sig till IP
only vid driftsstörningar, det sköter vid behov tjänsteleverantören.

Boxer – sista chansen:
För er som ännu inte anslutit er till vårt Boxeravtal finns ännu chansen att spara pengar, nya
abonnenter tar vi emot fram till den 1 november. Sedan är denna möjlighet stängd och öppnas inte
igen förrän när vi skall teckna nästa avtalsperiod, dvs i maj/juni 2019.
Synpunkter:
om du har några synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss på
klintefiber@gmail.com
så skall vi göra vad vi kan för att hjälpa dig eller svara på dina frågor.
För ”Fibergruppen” i Klintetraktens framtid

Göran Wahlqvist
Stöd oss och alla andra arbetsgrupper genom att bli medlem i Klintetraktens framtid, årsavgiften 100
kr betalas in på BG 563-4878, eller Swish: 123 618 8312, ange namn, adress och gärna din mailadress.
Den här texten har också publicerats i Klintebladet.

