
 
 
Viktig information till dig med fastighet i Finnharsfjärden 
 
 En utbyggnad med bredbandsfiber planeras för Axmar by, Finnharsfjärden och 
Gåsholma. Om tillräckligt många ansluter sig kan en utbyggnad inledas 2016/17. Om 
inte lär det dröja åtskilliga år till nästa tillfälle och sannolikt till väsentligt högre 
kostnad då framtida statsbidrag är osäkra. 
 Så här säger Villaägarnas Riksförbund: 
”Fiberfrågan handlar om tillgång till snabbt bredband, tv och telefoni, men också att säkra hushållen 
för framtidens tjänster. Därför har Villaägarna i dag inlett ett samarbete med fiberoperatören IP-Only, 
som genomför en nationell utbyggnad av öppna och neutrala fibernät, och som arbetar efter 
helhetskonceptet att alla – både tätort och landsbygd - ska integreras i framtidens infrastruktur. 
Läs mer:  http://www.villaagarna.se/Press/Nyheter/Villaagarna-Alla-har-ratt-till-fiber/ 
 
Enligt uppgift är det bara en tidsfråga innan Telia stänger den fasta telefonin. Abonnenterna 
hänvisas till mobiltelefon. Tyvärr är mobiltäckningen, 4G, inte den bästa i vårt område. 
Trängseln ökar o väntetiden för samtal och surf blir längre när fler tvingas använda mobilen. 
Fibernät är den nya tidens vägnät. Exempel på tjänster i nätet: Internet, TV, film, musik, 
telefoni, övervakning och larm mm. Alltfler samhällsuppgifter uträttas genom fibernäten. 
Gävle kommun tex. utreder Wifi till sina äldreboenden! 
 
Ett erbjudande om fiberanslutning har skickats till alla fastighetsägare i Finnharsfjärden. 
Anslutningsavgiften är mycket förmånlig om man är med vid introduktionen. För närvarande 
har inte tillräckligt många anmält sig för anslutning för att garantera att projektet blir av. 
Anmälningstiden har förlängts och sträcker sig nu till 31 augusti. Via denna länk är det 
möjligt att göra anmälan. http://www.ip-only.se/privat/bestall/#/  
Blankett bifogas även detta mail. 
Har du redan tecknat dig berätta för din granne om det förmånliga erbjudandet! 
Mer information finns även på:  axmar.nu 
 
Styrelsen i vägföreningen tror att detta är ett tillfälle som man ska ta tillvara. Det höjer både 
områdets attraktion och enskilda fastigheters värde. Även om man inte avser att använda 
anslutningen från starten så består investeringen och kostar inget mer än 
installationskostnaden, dvs ingen abonnemangsavgift om man inte köper några tjänster, t ex 
TV, telefoni eller internet.  
 
Föreningen är positiv och kommer att supportera projektet efter bästa förmåga. Vi arbetar för 
att förlänga introduktionserbjudandet en tid så att fler kan ansluta sig. Kontakta gärna Sten 
Halseth , stenhalseth@gmail.com , 070 543 56 06 om du undrar över något. 


