
GSF-PROJEKT AXMAR GÅSHOLMA



IP-ONLY

• Eget skandinaviskt fibernät

• Huvudkontor i Uppsala

• Levererar till krävande 
bolag som Aftonbladet, 
SVT, Blocket mfl.

REGERINGENS 
BREDBANDSSTRATEGI

• År 2020 - 90 procent av 
alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s



GSF PROJEKT

• IP-Only bygger nätet tillsammans 
med byNet

• IP-Only äger & driver det aktiva samt 
passiva nätet

• IP-Only söker bidrag –
bidragsreglerna har anpassats efter 
marknaden



GSF PROJEKT –
OPERATÖRSÄGT NÄT

• GSF-totalentreprenad.

• byNet/IP-Only tar ett helhetsansvar

• Föreningen/projektgruppen har följande åtaganden:

─ Undertecknade av markavtal

─ Undertecknade av anslutningsavtal för boende 
i området

─ Utse lokal projektledare som bl.a. hjälper till 
med justering av projektering, kontakt med 
markägare etc.

• Resten av allt jobb hanterar byNet/IP-Only
med de lokala projektledarna.



VARFÖR FIBERANSLUTNING 
TILL IP-ONLY

• Höjer värdet på villan

• Öppet nät ger lägsta pris på 

tjänster

• Valfrihet utan långa bindningstider

• Drift- och framtidssäkert

• Reservkraft i noderna

• Du får den hastighet du beställt



GSF-PROJEKT AXMAR GÅSHOLMA

• Pris 19 900 kr inkl. moms per hushåll

• Samverkan med föreningarna i bygden

• Sista svarsdatum 2016-08-31

• Möjlighet till delbetalning med 
Handelsbanken Finans

• Förutsättning för byggnation är att minst 
238st fastigheter beställer

• Grävning på tomt & fastighetsinstallation 
ingår

• Ingen ekonomisk risk för föreningen



TIDPLAN

Informationsmöte

Bearbetning 
brist områden

Sista 
svarsdatum

MARKAVTAL & 
ÖVRIGA TILLSTÅND

Uppstart mark-
entreprenad

Fiber 
installation

Uppkoppling

31
aug

6
aug

Slut-
projektering



MARKENTREPRENADEN

• Göra så liten åverkan på marker 
och grödor som bara möjligt

• Förläggs mellan 40-60 cm eller 
i samråd med markägare

• Tryckning kommer göras under 
vägar och vattendrag



PROJEKTPLAN – PROJEKTERING



GRÄVNING PÅ TOMT – SKONSAM TEKNIK



EXTRA ANSLUTNING

• Extra anslutning av hus - 8000 kr

• Extra anslutning i byggnad 
(uthyrningsdel) - 4000 kr

• Vid fler anslutningar, 
vänligen kontakta 
kundservice 020 - 043 00 00
eller 
kundservice@ip-only.se



INSTALLATION I HUSET



PRISJÄMFÖRELSE

Du betalar idag ungefär:

Telefoni
– 165 kr/mån (Telia)

Internet via ADSL 
– Ca: 350 kr/mån

Total månadsavgift 515 kr

Exempel på bredband och telefoni

Internet 100/10 Mbit/s

IP-Telefoni

Total månadsavgift 214 kr

Du sparar med detta räkneexemplet 301 kr/mån
Total besparing baserat på 5 år (301kr*60mån) = 18 060 kr

PRISER VIA BEFINTLIG INFRASTRUKTUR PRISER I ÖPPET NÄT VIA FIBER



TJÄNSTEPORTAL
WWW.IP-ONLY.SE/PRIVAT/TJANSTER/



IP-ONLY SOM KO & NÄTÄGARE

• Telefoni 0 kr/mån*     
100/10 Mbit/s bredband & tele, 6 mån halva priset 214 kr/mån*

• 10/10 Mbit/s bredband, Tele & 14st kanaler
Inkl. 1st HDTV box 390 kr/mån*

• TV 19st kanaler, 3 mån fritt, 24 mån avtalstid, 
HD box ingår 165 kr/mån*

• 250/100 Mbit/s bredband, 1 mån löpande 345 kr/mån*

• 1000/100 Mbit/s bredband 559 kr/mån*

• Från priser. Vi reserverar oss för prisförändringar hos respektive tjänsteleverantör.



KORTTIDSABONNEMANG 3 ENKLA STEG

1. Anslut dator 
2. Välj period, 24 timmar, 7 eller 30 dagar 
3. betala med kredit- eller betalkort

EXEMPELPRIS FRÅN TJÄNSTELEVERANTÖREN T3
24 timmar: 45 kr. 
7 dagar: 125 kr
30 dagar: 345 kr



VÄLKOMNA TILL FRAMTIDEN!




