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Hej kära fritidshusägare!  

Vi på IP-Only vill meddela er om vår plan att anlägga fiber till Snasahögarna och Handöl. I er 

samfällighetsförening går vi ut med ett erbjudande om rabatterad anslutning, om vi får ihop minst 80 stycken 

anmälningar. Når vi inte 80 stycken kommer vi heller tyvärr inte kunna gräva fram fiber till ert område. Att gräva 

fram fiber kräver i detta fall höga investeringar och det kommer krävas en gemensam satsning från er och oss. IP-

only och dess ägare finansierar en väldigt stor del av kostnaden för att förlägga fiberkabeln, dock krävs att vi får er 

förening att samverka med oss och beställa tillsammans. 

Vi erbjuder alla som vill ha fiber ett erbjudande om installation för 16900 Sek inkl. moms. Alla som känner att de 

vill vänta med sin anmälan till efterhand kommer få ett erbjudande om att ansluta sig ändå till ett pris på 34900 

Sek inkl. moms. Vi har satt sista svarsdatum till 20170930. Svarar man efter det datumet gäller 34900 Sek inkl. 

moms. Mer om detta kommer ni kunna läsa om på er gemensamma facebook sida. 

Varför ska ni välja IP-only som leverantör då? Och varför inte använda mobilt bredband och 

vänta på 5G? 

-IP-only tar inte bara russinen ur kakan när vi planerar fiberutbyggnad, vi planerar och gör strategiska val och 

beslut om vilka områden vi vill gå in och täcka. Alla i glesbygd skall få erbjudande om fiber. Man får även 

valfriheten att välja vilken tjänsteleverantör man vill i vårt öppna nät, som ni kan läsa mer om i broschyren jag 

skickat med. Vi är en av de aktörer på marknaden som inte tror på att låsa fast kunden till ett enda alternativ. Hos 

oss har ni minst 15 olika aktörer att välja på för att beställa tv-kanaler eller internet och såklart telefoni.  

Varför då inte använda mobilt bredband?  

-Enligt 3 av de främsta experterna inom området, dels en professor vid namn Fredrik 

Tufvesson, 5g-expert och professor i radiosystem vid Lunds tekniska högskola, Björn Berg, 

informatör på Telia Sonera, och Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor i Sverige ska man inte 

välja något annat än fiber till sitt fritidshus. Citat ut artikel från nyhetssajten Nyteknik: ” 

distans. 

4: Bör man invänta 5g i stället för fiber? 

Nej, svarar alla tre. 

– Mobilkommunikation är ett bra komplement. Men fiber kommer – för överskådlig framtid – 

att ha högre kapacitet. Vänta inte på 5g, uppmanar Fredrik Tufvesson. 

Fastighetsägare i Snasahögarna! 
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– En fördel med fiber är att man får den hastighet man köpt, i alla fall nästan. I mobilnäten 

varierar det, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor. 

– Blir man erbjuden fiber, så tveka inte, säger Björn Berg på Telia, som liksom Telenor säljer 

både fiber och mobilitet.” 

Vi på IP-only vill även tillägga att vi har dygnet runt bevakning på hela vårt fibernät i hela 

Sverige, en tryggare uppkoppling går inte att få idag. Man kan även räkna med en genomsnittlig 

ökning av värdet på sin fastighet med cirka 3 procent, så kostnaden har man troligen igen på sikt. 

Ni anmäler er beställning genom att fylla i den bifogade anmälningsblanketten, signera den samt 

skicka den till vår adress Infanterigatan 28, 83132 Östersund, eller scanna in den och maila till 

lars.sundstrom@ip-only.se 

 

Tack för visat intresse och hoppas på er medverkan! 

Lars Sundström 

Kontoansvarig säljare Norrland 

Ip-Only AB 

Tel. +46 73 151 00 34 


