
Information från Styrelsen 

Eksta Fiber Ekonomisk förening  

 
I denna information 

 Nu flödar ljuset i fiberkabeln!  

 Hur långt har du kommit?   

 Hämta din utrustning (68 medlemmar har inte hämtat sin utrustning), -kontakta 

Mats!  

 Inbetalning av månadsavgiften   

 Hjälp med städningen på lördag 

 När allt är igång hos dig och du är säker på funktionen – klipp 

kopparkabeln.  

 Vad gör vi nu då?  

  

Eksta fibernät är igång  

Sedan en tid fungerar nu vårt fibernät i socknen. Du som är tekniskt intresserad är förmodligen 
redan igång?  Enligt många glada tillrop så fungerar det lysande och varför skulle det inte göra 
det? Upp till 111 Mb har noterats när kabeln ansluts direkt i datorn. Hastigheten beror som alltid 
på kedjans svagaste länk.  
  

Hur långt har du kommit?  

Känn ingen stress, du kopplar in dig när du vill och har möjlighet. Behöver du hjälp finns det 
säkerligen någon som kan hjälpa dig, i annat fall får du anlita våra datafirmor som har både 
kunskap och tips på lösningar som hjälper dig med dina specifika önskemål och lösningar.   
  
Hämta din utrustning  

Vid informationsträffen i lördags kom närmare 100 personer och hämtade sin utrustning i 
Bygdegården och fick samtidigt svar på hur det skall kopplas ihop. 68 medlemmar har ännu sin 
utrustning att avhämta.   
Mats Trulsén, en av styrelsens tekniska ledamöter, har erbjudit sig att lämna ut IP Only´s 
utrustning. Det enda du behöver göra är att ringa Mats 0498-24 11 32 el. 0707- 20 11 32 och 
avtala tid när han har möjlighet att lämna ut dina grejer. Ett annat tillfälle är att besöka 
Bygdegården på lördag den 29 mars mellan kl. 11.30 - 12.30, då finns bl.a. Mats på plats.  Kan du 
inte själv komma och hämta, be någon i bekantskapskretsen!  
  

Månadskostnaden betalas i förskott till Eksta Fiber Bg 886-9042  

Månadsavgiften 350kr/mån betalas fr.o.m. 1 april och i förskott. Om du har möjligt betala för 
kvartalet april-juni 1 050 kr, så föreningen får kapital att betala fakturan från ComHem.  Har du 
inte möjlighet finns givetvis alternativet att betala en eller två månadsavgifter, men gör det innan 
den 1 april, tack! Efter den 1 juli har vi för avsikt att lägga ut tjänsten på PayEx.  
  

Du som kommer att använda det öppna nätet; fritidsabonnemang betalar endast 50 kr i 
nätavgift. Betala in dina 150 kr för första kvartalet, så sänder vår kassör Anna kvitto med postens 
hastighet. Övriga kostnader är beroende på ditt val av operatör, val av utbud och tid du önskar 
använda nätet. Alla dina frågor ställer du till den operatör du väljer – hör med IP Only Gotland.  



När vi ändå pratar ekonomi, sju (7) medlemmar har ännu inte fullföljt sin del av 
medlemsansvar i vår förening – betalat årsavgiften för 2014. Utan att göra rätt för sig blir det 
ingen fiber för din del. Det finns säkerligen skäl till att du missat, men Bg känner du till och 
årsavgiften är som du vet 300 kr.  

  

På lördag den 22 mars kl. 09.00 städar vi på upplagsplatsen (utanför Erik Ekholm)  

Känner du för en timmes gemensam aktivitet i glada fibervänners lag? Eller är det så att du 
känner att du inte gjort så mycket i fiber projektet?  Ja vilka skäl du än har, så känn dig 
välkommen för en stunds gemensam aktivitet. Vi återställer efter oss och kör bort allt skräp till 
återvinningen. Har du kärra ta med den, eller bullar och kaffe ja, varför inte ta med de och bjuda? 
Delas det räcker det åt alla!  
  
När du är säker på att fibern fungerar hos dig – klipp Telias kopparkabel!  

Tipset kommer från Tommy Andersson IP Only, som har erfarenhet om olägenheter vid 
åsknedslag. Han föreslår att klippa kabeln en bit från huset, så att överslag inte kan ske i din 
utrustning… Men som sagt, se till att din fiber fungerar först och du med säkerhet vet att nu är 
kopparkabelns saga all…  
  

Till sist en påminnelse - boka in stämman som genomförs kl. 13.00 lördagen den 31 maj!  

  
På återseende – kanske på lördag?...  
Styrelsen  

  

  


