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Viktigt angående fiber i Axmarby
Som du säkert redan sett har IP-Only gått ut med ett erbjudande om fiberanslutning av Axmarby. Efter
en sammanräkning av inkomna anmälningar har det visat sig att vi för närvarande inte kan bli aktuella
för ett genomförande. Det är helt enkelt för få som tecknat beställningar. Därför skriver vi nu till dig/er
som av någon anledning inte beställt.
Telia stänger ner det fasta telefonnätet den sista mars 2017, vilket innebär att vi efter det inte längre
har tillgång till fast telefoni och ADSL (bredband via telefonnätet). Efter kontakter med både Telia och
GavleNet står det klart att ingen av dessa kommer att erbjuda fasta anslutningar till internet i Axmarby.
Telia hänvisar till 4G men det är ingen ersättning för ADSL, bara ett komplement.
Fiber kommer att vara ännu viktigare än fast telefoni över kopparledning varit. Fiber har förmågan att
leverera telefoni på en modernare plattform än kopparn gjort vilket är viktigt för alla äldre i bygden som
har, eller kommer att behöva trygghetslarm och vill behålla sin gamla telefon och telefonnummer.
Fiber kan ge oss tillförlitlig uppkoppling för inbrottslarm och fastighetsövervakning. Fiber ger möjlighet
att ta emot alla typer av play-tjänster utan att problem med hastighetsbegränsningar och
överbelastningar av radiomaster, dessutom utan att kostnaden skenar för att man förbrukat sin
surfpott, surfpotter finns inte på fibernätet. Fiber är snabbt och håller vad det lovar, 100Mbit/s är just
det, inte ”upp till” 100 Mbit... Internet´s ryggrad består av fiber, med fiber i Axmarby får vi en direkt
koppling dit. Fiber ger förutsättningar för att, studera, jobba, driva företag och bo i Axmarby. Fiber är
en investering i framtiden för bygden.
Vi har nu förhandlat fram en förlängning av IP-Only´s erbjudande och kommer att hålla ett
informationsmöte i Missionshuset i Axmarby söndagen den 7 augusti kl. 10.30. På mötet kommer
vi att gå igenom hur vi ser på IP-Only´s erbjudande, svara på frågor om det och förhoppningsvis räta
ut alla frågetecken som kan finnas. Vi har även bjudit in en företrädare för IP-Only för att de ska få en
möjlighet att berätta vilka de är och vad de erbjuder.
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Om du inte kan delta men ändå vill veta mer är du välkommen att ringa Gunnar på 070-327 91 35.

