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Gullholmen Fiber - Tjänsteutbud
Vi börjar närma oss upptändning av vårt fibernät och
räknar med att allt är färdigkopplat och i funktion i slutet
av oktober 2018.
Via fiberanslutningen kommer du att kunna välja mellan
ett antal olika tjänster och leverantörer.Vårt fibernät
är ett sk öppet nät.Vi har friheten att välja vad vi vill ha
inom IP-Onlys utbud, som är vår kommunikationsoperatör Föreningen har upphandlat ett s.k. gruppavtal med en
tjänsteleverantören Sappa, och som många av er träffade
på stämman i somras. Läs mer om dem på www.sappa.
se. Det är frivilligt att ansluta sig till gruppavtalet.
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Det går självfallet också bra att välja fritt bland de andra
leverantörer och deras tjänster som finns tillgängliga i
föreningens fibernät. Du som inte är intresserad av att
välja gruppavtalet kan kika på iP-onlys portal, där alla
tillgängliga alternativ finns https://vastragotaland.ip-only.
se/bestall/#/ . Utöver kostnaden för själva abonnemanget,
tillkommer föreningens månatliga avgift för drift-och underhåll. För information om detta, se protokoll från årets
stämma (§ 16).

Äntligen!

Möjliga alternativ/avtal att välja på, vid anslutning till Gullholmen Fiber:
Alternativ 1 – Föreningens framförhandlade gruppavtal med Sappa
Alternativ 2 - Välj själv ur det öppna fibernätet

Efter 5 års arbete
är vi nästan i mål och
har nu mycket stora
möjligheter få tillgång till
den senaste
tekniken.

ALTERNATIV 1 – GRUPPAVTAL SAPPA
Väljer du gruppavtal Sappa får du Bredband och TV till en kostnad av 325 kr inklusive moms per månad, plus den månatliga serviceavgiften (se ovan). Möjlighet finns även för de som önskar välja till fast telefoni. I dagsläget håller föreningen på att undersöka alternativa lösningar..
Med detta gruppavtal får du:
Bredband
- 100/10 Mbit/s (upp- och nedströms) per anslutning. Det
täcker de flestas behov och är idag den vanligaste bredbandstjänsten i landet.
TV
- Sappas TV box ingår, om man går med redan från start.
- 23 kanaler ingår i det framförhandlade utbudet, se nedan

Ytterligare TV-boxar kan köpas till för en fast engångskostnad om du vill ha utbudet på fler TV apparater. En
kostnad tillkommer på 29 kr/månad för ett s.k. extra
kort. Det extra abonnemanget kan sägas upp på en
månads varsel om du t.ex. bara vill ha extra tv under
en viss period.

Tilläggstjänster till Gruppavtalet:
Du kanske önskar ha ett bredare TV- utbud under en viss
tidsperiod? Vid tilläggsköp ingår Sappa play. Då kan du
även titta på det tillköpta utbudet på Apple-tv, mobilen,
surfplattan etc. Du kan även köpa till ännu högre bredbandshastigheter för den som så önskar. Hela utbudet av
tillägg finner du på Sappas hemsida - www.sappa.se
Fast telefoni

- Telefoni via fiber. Det finns ett antal olika tjänsteleverantörer att välja mellan. Enklast hittar du dem på
beställningsportalen på iP-Onlys hemsida. Där kan du
jämföra aktuella priser och ev. månadskostnader.
- Det går bra att föra över sitt gamla fasta telefoninummer till det nya abonnemanget. Du anmäler direkt till den
tjänsteleverantör du själv väljer. I dagsläget håller föreningen på att undersöka alternativa lösningar.

BESTÄLLA GRUPPAVTAL:
- Önskar ni teckna gruppavtalet fyller ni i bifogad blankett och skickar/mailar den till:
gullholmenfiber@gmail.com eller Gullholmen fiber c/o Sjöquist , Piren 391 474 71 Gullholmen.
- Avtalet löper på 36 månader
ALTERNATIV 2
– VÄLJ SJÄLV I DET ÖPPNA FIBERNÄTET
Det finns en mängd olika alternativ beroende på ditt
behov, t.ex. om du bara är ute i huset under sommaren
eller om du är året-runt-boende. Du kan du välja allt från
enstaka TV-kanaler till marknadens bredaste utbud. Urvalet och priserna finner du på https://vastragotaland.
ip-only.se/bestall/#/ eller om du kontaktar respektive
tjänsteleverantör direkt. Vi rekommenderar att du
nogsamt jämför priser och villkor då det kan skilja ganska
mycket emellan de olika aktörerna. Ett annat bra tips är
att hålla koll på vad som är ordinarie pris, eftersom man
ofta lockas av kampanjerbjudanden, t.ex. ”halva priset i
sex månader”. Utbudet är stort, så jämför!

Du kan även komma direkt till beställningsportalen
genom att koppla upp din dator mot mediaboxen via
en vanlig nätverkskabel. Då känner fibernätet av vilken
adress du befinner dig på, och det blir enkelt att beställa
ur det öppna fibernätet. Observera dock att du inte
kan beställa gruppavtalet den vägen.
Ditt val av tjänster från det öppna fibernätet kommer att
faktureras direkt till dig från vald tjänsteleverantör. Har
du sen frågor på din tjänstefaktura eller ev. problem med
dina köpta tjänster så skall du alltid vända dig direkt till
tjänsteleverantören.

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET ATT BESTÄLLA I DET
ÖPPNA NÄTET:
Gå in på iP-Onlys beställningsportal på ovan adress,
eller via nätverkskabeln som anslutits till mediaboxen.
Då möts du av nedan sida där du enkelt kan botanisera
emellan olika alternativ och jämföra tjänster och priser.
Om du enbart väljer en bredbandstjänst så är du igång
inom några minuter. Köper du däremot en TV och/eller
telefonitjänst så krävs att din valda tjänsteleverantör
skickar hem utrustning till dig. Enkelt och bekvämt.
Vilande anslutning
Detta alternativ är till för dig som valt att investera i en
fiberanslutning, men som i dagsläget inte har något behov av att köpa tjänster via fibernätet. Du betalar endast serviceavgiften för drift-och underhållskostnad till Gullholmen fiber. Se protokoll från årsstämman.

