Angående Eksta fiberförening
Grundprinciper

Angående Eksta fiberförening
Eksta Fiberförening äger och förvaltar ett fysiskt fiber nätverk i Eksta socken.
Vi i styrelsen säkerställer att skydda vårt nätverk genom bl.a. kabelutsättning vid grävning

Vi i styrelsen har ett serviceavtal med BRS networks för snabb och säker reparation vid problem.
Vi i styrelsen förvaltar kartor, anslutningar, avtal och medlemsregister för alla medlemmar.

Vi i styrelsen administrerar beställningar, ägarbyten och utveckling av nätverket i enlighet med stadgar.
Vi i styrelsen administrerar föreningens ekonomi, avgifter, utgifter och bokföring

Angående Eksta fiberförening
Eksta fiberförening hyr ut sitt nätverk till en operatör, IP Only.
IP Only ansvarar för den operativa driften i fiberföreningens nätverk. Dvs de säkerställer att vårt
nätverk är anslutet till Internet.
IP Only ansvarar för att kapacitet och tillgänglighet till fiberföreningens nätverk enligt gällande avtal.
OBS! IP Only ansvar inte för den enskilde medlemmens kapacitet, det gör tjänsteleverantören.
IP Only har avtal med ett antal tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster.
IP Only har ett 10 årigt avtal med Eksta fiberförening

Angående Eksta fiberförening
Eksta fiberförening har ett gruppavtal med Comhem.
Föreningens medlemmar kan fritt välja att skriva avtal med någon av IP Onlys tjänsteleverantörer.
Föreningen har skrivit ett fördelaktigt gruppavtal med Comhem som kan avropas av medlemmarna.

Det är varje enskild medlems ansvar att välja och skriva avtal med en tjänsteleverantör, föreningen
är behjälplig om medlem vill teckna gruppavtal.
Det är tjänsteleverantören som levererar och ger support på den utrustning som används i hemmet
hos den beställande medlemmen. All felanmälan görs till tjänsteleverantören.
OBS Eksta fiberförening har inget ansvar för kvalité, tillgänglighet eller support från de enskilda
tjänsteleverantörerna lösningar inklusive comhems gruppavtal utan det är strikt mellan medlem och
tjänsteleverantören..

Angående Eksta fiberförening
Äger Eksta fiberförening ett bra fiber nätverk?
Hur bra fibernätverk har egentligen Eksta fiberförening?
Hur bra operatör är egentligen IP Only?
Är Comhem en bra tjänsteleverantör?

På följande sidor reflekterar lite erfarenhet från andra regioner i Sverige

Angående Eksta fiberförening
Vad händer i Sverige kring fiberutbyggnad?
Marknaden telekommunikation har öppnats från ett monopol (Telia kopparnät)
Marknaden för utbyggnad av fibernätverk har ”exploderat” i Sverige
Operatörer, tjänsteleverantörer och stadsnät slåss om att äga marknadsandelar
Entreprenör slåss om uppdrag att bygga och förvalta fibernätverk
Gräv bolag slåss om uppdrag att gräva ner fiberkablar

Angående Eksta fiberförening
Vilka konsekvenser får detta för fiberföreningar i Sverige?
De stora operatörerna, Skanova och IP Only hinner inte med vilket kraftigt försenar enskilda
föreningars leveranser samt kundbearbetning, projektering och beställning inte blir så omfattande
och kvalitésäkrad som är önskvärt. Det öppnar dock upp för mindre operatörer och stadsnät att ta
en större del av marknaden.
En stor potentiell marknad på fiberutbyggnad skapar underlag för kraftig nyetablering av
entreprenörer som konkurrerar kring de uppdrag från kunder och operatörer med kraftig prispress
som följd. Tyvärr har detta drivit fram en ”gråzon” där många entreprenörer levererar ett minimum av
kvalité för att överleva.
Den extremt omfattande utbyggnaden av fibernät har drivit fram ett underskott på
gräventreprenörer, detta gör att pressen på de existerande gräventreprenörer att täcka behovet är
extremt stort och lockar fram en ”gråzon” där gräventreprenörer frångår avtal regler och förlägger
kablage med minimal insats/djup/kvalité för att kunna ta fler uppdrag.

Angående Eksta fiberförening
Vilka konsekvenser får detta för fiberföreningar i Sverige?
Operatörerna konkurrerar dessutom med varandra kring vilket tjänsteutbud de levererar, t.ex.
Skanova som ägs av Telia premierar naturligtvis Telias tjänsteutbud men måste samtidigt kunna
erbjuda ett antal andra tjänsteleverantörer för att bli attraktiva för nätägare som inte vill ha ett
monopol för sina användare. Men det är ofrånkomligt att t.ex. Telia inte vill ha sitt tjänsteutbud
tillgängligt hos t.ex. IP Only då de skulle konkurrera med sitt eget helägda operatörsbolag Skanova.
Teknik och tjänsteutvecklingen går med en rasande takt och de traditionella normerna suddas mer
och mer ut. Behovet att ha en långsiktig leverantör för alla tjänster minskar snabbt då kunden mer
vill kunna välja tjänster och funktioner i realtid och dessutom kunna byta innehåll och leverantör med
mycket kort varsel. Vi kommer i en snar framtid se användare som helt avstår från t.ex. tablå-tv och
endast väljer för stunden vilket program de vill se från olika leverantörer i realtid.

Angående Eksta fiberförening
Äger Eksta fiberförening ett bra fiber nätverk?
Hur bra fibernätverk har egentligen Eksta fiberförening?
Svar: Ja, i jämförelse med hur det ser ut på fastlandet så är det ett extremt stabilt och bra nätverk.

Hur bra operatör är egentligen IP Only?
Svar: De har extrem växtvärk men har en stark ägare som har ett långsiktigt mål att bli ett alternativ till
Telia i Sverige. De har dock fortfarande stora utmaningar att nå en nivå som t.ex. Telia har idag.
Är Comhem en bra tjänsteleverantör?
Svar: De har vuxit kraftigt som tjänsteleverantör på fibermarknaden men trots att de hade stor
erfarenhet från den markbundna produktionen vi kopparnätet så blev det en tuff start och de har
fortfarande problem med teknik och effektiv hantering av de tjänster som finns tillgängliga i
tjänsteutbudet.

