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Bäste Fastighetsägare på Tjurkö
Gällande val av leverantör för installation av Fibernät på Tjurkö.
Tjurkö Intresseförening (TIF) har haft kontakt med två aktörer som är leverantörer av
fibernät, IP-Only och Affärsverken Karlskrona. Baserat på den fakta som har framkommit
under vår kontakt samt det faktum att Affärsverken ännu inte har kommit med något konkret
erbjudande (utskick i brevlådorna) gör att TIF:s styrelsemedlemmar ser IP-Only som den
leverantör som ligger närmast till hands. Självklart är alla fria att välja vad man vill oavsett om
man vill ha fiber eller inte.
Ur ett solidariskt perspektiv (vilket är viktigt för en organisation som TIF) så är IP-Only den
enda aktören som erbjuder en fiberlösning till alla oavsett var på ön man bor, detta också
inom samma installationsperiod.
IP-Only erbjuder alla fastigheter en anslutning till samma pris oavsett avstånd fram till
fastighetens tomt eller om den ligger längst med huvudleden (Något många tvivlar på bland
sommarhusen)
Förutsättningarna framåt är att tillräckligt många intressenter från Tjurkö, Aspö och Hasslö
anmäler sitt intresse till IP-Only före 13 november för att IP-Only ska dra igång sitt projekt.
Om det är för få intressenter 13 november så kommer IP-Only att säga upp alla kontrakt 31
december och det står oss då fritt att gå vidare med annan leverantör, t.ex Affärsverken.
Detta gör att vi från TIF:s styrelse inte ser att vi har något att förlora på att välja IP-Only som
leverantör.
Affärsverken har inte visat något intresse överhuvud taget för att gräva ner fiber på Tjurkö.
Varför skaffa fiber?


Redan 2017 kommer kopparnätet (telefon och internet) att släckas ner på 18
småorter i kommunen. När är det vår tur?



Det tänkte man säkert förr också när det gällde elektriciteten, telefon, vatten och
avlopp. Inte behöver vi det. Det har ju funkat bra i alla tider. Hur ser det ut idag? I
princip alla har elektricitet, telefon, vatten och avlopp. Några år fram i tiden lär det
vara likadant med fiber. Man behöver det fast man inte trodde det då.



Snabb och stabil internetuppkoppling.



Möjlighet att skaffa trygghetslarm, hemlarm.

Vgv.



Föryngring av befolkningen.



Man kan jobba på distans.



Lättare att driva företag på ön.



Fler besök från barn och barnbarn.



Ca. 70% har idag möjlighet till fiberanslutning i Sverige, kvar är gles/landsbygd. För
många är fiberanslutning ett krav. Att inte ha fiber i ett område där det redan är
nedgrävt kan innebära svalare intresse av fastigheten vid ev. försäljning.



Val av tjänster är upp till var och en. Att dra in fiber i investeringssyfte och ej aktivera
några tjänster är fullt möjligt.



Det går att beställa korttidsabonnemang om man bara vill vara inkopplad under den
tid man är i sin fastighet. Bra vid eventuell uthyrning av fastigheten.
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