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Bredbandsfiber
till Vitemölla?
Ett mycket driftsäkert bredband med motorvägshastighet på internet, stor valfrihet
beträffande TV- och telefonabonnemang m.m. – det får du i en fiberkabel.
Och det är en investering som du kan spara in på några år genom lägre
abonnemangsavgifter.
Men vi behöver din hjälp för att vi inte skall behöva vänta flera år! Gör omgående en icke
bindande anmälan till vår ”fiberambassadör” Mats Elerud, som ger dig följande information:
Vad har hänt sedan sist?
I egenskap av ”Fiberambassadör” för Vitemölle Lejeförening har jag under sensommaren haft ett antal
kontakter med involverade parter (Kommunens fibersamordnare, IP-Only, Österlen Kraft samt Fiberambassadörerna utsedda av Kiviks Byalag). Generellt
har intresset för fiber blivit överväldigande stort i
kommunen, vilket medfört ett enormt tryck på installatören från många orter att snabbt etablera denna
framtidsinriktade infrastruktur.
Viktigt att notera är att Simrishamns kommun inte
står som huvudman i detta omfattande arbete med investering i ny infrastruktur. Kommunen har ”enbart”
tecknat ett s.k. samarbetsavtal med IP-Only (ett dotterbolag till EQT inom Wallenberg-sfären) som därefter står som ensam huvudman för det fortsatta
arbetet. Detta inkluderar därmed även prioriteringen
mellan orterna av den nu påbörjade installationen.
Tekniskt sett kan även andra företag (efter godkänt
grävningstillstånd från berörda myndigheter) komma
in och erbjuda samma tjänster. ”Simrishamns Kommun Stadsnät” eller ”Simrishamns Stadsnät” är heller inte kopplat till kommunen utan är IP-Onlys

varumärke för deras satsningar inom Simrishamns
kommun.
Österlen Krafts nät
Österlen Kraft (ÖK) har redan ett begränsat kabelTV- och internetnät inom Simrishamns tätort baserat
på koaxialkabel som successivt byts ut till optisk fiber. De visade därför inledningsvis ett intresse för att
i konkurrens bygga ut ett alternativt fibernät i kommunen, vilket bl.a. framgick av den bilaga de skickade ut i anslutning till en månadsfakturering i våras.
Det är dock ett slutet nät (enbart med egna tjänster
av TV-utbud samt uppkoppling till internet) som ÖK
erbjuder, till skillnad från IP-Only som tillhandahåller ett öppet nät. IP-Only kommer enbart att äga och
driva infrastrukturen, där sedan anslutna fastigheter
kan teckna individuella avtal med olika tjänsteleverantörer för telefoni, TV, internet m.m.
ÖK insåg dock snart att den stora efterfrågan från
kommunens invånare skulle komma att kräva ett betydande och för dem övermäktigt investeringsprogram. ÖK har därför beslutat att inte gå in och
konkurrera i de samhällen där IP-Only redan har upp-
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nått ett betydande antal intresseanmälningar, med risk
för splittring av intresset till icke lönsam nivå för någondera av parterna. De avvaktar därför nu IP-Onlys
satsningar, och kan möjligen i ett betydligt senare
skede investera i de orter där ingen fiber inledningsvis har blivit installerad.
Viktigt att vara snabb!
Grävning med efterföljande installation har redan påbörjats i Skillinge/Örnahusen, som var snabbast med
att engagera sig i denna fråga, och därmed också först
kom upp i önskat antal intresseanmälningar motsvarande minst 25 % av hushållen. Före påbörjad grävning/installation nådde de också snabbt nästa målsättning, nämligen minst 30 % skriftliga avtal.
Kivik som genom sitt byalag tidigt engagerade sig
i denna framtidsfråga, har nu också under sommaren
passerat både gränsen för intresseanmälningar och
gränsen för bindande avtal, med idag mer än 35 %
avtal.
Efter Skillinge/Örnahusen står därför nu Kivik och
Brantevik på tur, och där grävning med största sannolikhet kommer att påbörjas redan under september
månad.
Varför skall jag ha fiber?
En helt berättigad fråga då det gäller en betydande
engångsinvestering för varje fastighetsägare. Nedan
följer en kort listning med några de fördelar som uppnås med en fiberanslutning:
◆ Snabb och stabil internetanslutning till lägre
kostnad oberoende av antalet samtidiga användare.
100 Mbit/sek (nedladdning) jämfört med ADSL (via
telefonjacket) eller mobilt bredband, där vi i Vitemölla maximalt kan komma upp till 10–15 Mbit/sek.
En kapacitet som ofta sjunker betydligt eller t.o.m.
tillfälligt hänger sig p.g.a. överbelastning och radioskugga.
◆ Mindre känslighet för åska som idag via teleledningen ofta slår ut våra modem.
◆ Den ökade stabiliteten och hastigheten gör att
man obehindrat och utan störande hängningar kan
titta på SVTPlay, YouTube m.fl. kostnadsfria kanaler via sina TV-apparater, PC eller surfplattor.
◆ Mycket snabb nedladdning av filmer eller annan
resurskrävande information från internet.
◆ Störningsfritt följa allt mer interaktiva och därmed resurskrävande hemsidor på internet.
◆ Slippa tråkiga parabolantenner på taket.
◆ Flexibla avtalstider för bl.a. internet (per dag,
vecka, månad eller traditionellt årsvis) med speciellt
intresse för dem som inte är permanentboende på Vitemölla, och inte minst:
◆ Kostnadsbesparing! För fast telefoni med övergång till IP-telefoni kan du spara 165 kr/månad (Telias aviserade höjning från 1 januari) samt ca 100 kr/
månad genom lägre månadskostnad för en internetanslutning, som ger 10 gånger snabbare nedladdningstider, d.v.s. totalt drygt 3 000 kr/år.

Vad kostar det att få fiber till fastigheten?
◆ Installation med egen grävning på tomten: 13 900
kr (inkl. moms)
◆ Installerat med grävning på tomten efter ROTavdrag: 15 900 kr (inkl. moms)
◆ Installerat med grävning på tomten utan ROTavdrag: 17 900 kr (inkl. moms)
◆ Ovanstående priser är nu gällande och offererade till fastighetsägarna i Kivik vid gemensam installation.
Senare anslutning är också möjlig, men då till en
betydligt högre anslutningsavgift. Overifierade uppgifter har indikerat dessa kan komma att uppgå till
30 000–35 000 kr.
Vad händer med Vitemölla?
Grävning och installation av den nya fibern genomför IP-Only med hjälp av lokala entreprenadföretag,
som tyvärr är en begränsad resurs. I enlighet med
samarbetsavtalet med kommunen prioriteringar de
därför just nu de tolv större samhällena. De mindre
samhällena (med bl.a. Vitemölla) kommer enligt nuvarande planer först att bli aktuella i en andra fas, och
då i den turordning där ett tidigt aktivt intresse har
påvisats med att snabbt nå måltalen.
I sina ”mörkaste stunder”, för att tona ned förväntningarna efter det stora intresset som väckts, påtalar
kommunens samordnare och IP-Only att detta är ett
5–6-års projekt.
Anmäl dig idag – ej bindande!
Tyvärr fick vi på Vitemölla en något sen start, som
gör det extra viktigt för oss att nu snabbt komma upp
i det önskade måltalet på inledningsvis minst 25 %
icke bindande intresseanmälningar. Stort antal anmälningar är det bästa stödet för en så snabb installation som möjligt, och nu behöver vi din hjälp med
att få in ett 20-tal ytterligare intresseanmälningar. Definitivt beslut behöver inte tas förrän betydligt senare
när det blir aktuellt att teckna avtal.
◆ Har du ännu inte anmält ditt intresse – hjälp oss
genom en inledande icke bindande anmälan till Lejeföreningens fibersamordnare, Mats Elerud, mats@
boracaystrand.com.
◆ Har du redan gjort en direktanmälan till IP-Only
via på kommunens hemsida eller till Österlen Kraft,
hör ändå av er till Mats, så att vi kan få en samlad bild
för Lejet inför förhandlingarna om en förhoppningsvis tidigare start samordnat med Kivik.
◆ Vi behöver allas hjälp med informationsspridningen, genom att ni pratar med era grannar eller
närmsta vänner.
Kolla hemsidan – anmäl dig till nyhetsbreven!
Information kommer löpande att lämnas på Lejeföreningens hemsida – www.vitemolla.org.
Brukar du inte få Lejeföreningens nyheter via mail,
skicka då ett sådant till morten.persson@filateli.se,
så sätter han upp dig på vår sändlista.

