INFORMATIONSMÖTE OM BREDBAND VIA PARABOL 17/10 2017
Min sammanfattning är följande.
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Tre hushåll i Fru Alstad har redan, sedan 1-2 år, bredband via parabol från Vellinge
Wireless sändare i Bösarp: Mitt i byn vid kyrkan, längst ut på Österlyckevägen och längst
söderut på Virestad Byaväg (Hyllebacken). De senare har redan fått sina kopparkablar
kapade av Telia och har alltså ingen fast telefon att ansluta via. De är alla mycket nöjda
och säger sig inte ha haft några problem.
Vellinge Wireless sändare i Bösarp är ”full”; man vill inte ansluta fler för att inte äventyra
att anslutningshastigheten går ner för befintliga kunder.
Istället erbjuder man oss en ny sändare mitt i byn som då ansluts till stora sändaren i
Fuglie, precis som sändaren i Bösarp.
Villkoret är att vi blir minst tio nya kunder.
Anslutningsavgiften blir då 1895:-, se bifogad info. Blir vi fler sjunker anslutningsavgiften.
Vid 25 är den nere på 895:-.
Sändaren ”mitt i byn” placeras efter att man kontrollerat att alla som anmält sig kan nås
(har fri sikt). Jonas Åkermans lada på Annexgården är ett möjligt alternativ som nämndes.
Lösningar finns för de som eventuellt inte har fri sikt dit.
Anmälan görs på bifogad blankett. Man är bunden i ett år efter installation att betala
månadsavgiften.
Installationen är ”enkel” och många kan säkert göra den själv: montering av en vit
parabol, ca 50 cm, i diameter med fri sikt till sändaren, dragning av nätverkskabel in i
huset till den plats man vill ansluta sin dator eller router (15 m kabel ingår; längre mot
merkostnad). Vellinge Wireless hjälper till att ”fininrikta” parabolen.
Man får internetanslutning och är sedan fri att att köpa bredbandstjänster (TV, e-mail, IPtelefoni etc.) av vem som helst på internet.
Om minst tio anmäler sig senast siste november kan vi få bredband via parabol i januari!
Det låter fantastiskt men är naturligtvis beroende av väder; dock inte av tjäle!

Alternativen till parabol diskuterades efter informationen.
•

•

•

Till informationen på min bakgrundsbild i bilagan ska läggas att ett par fastighetsägare
mitt i byn har precis blivit kontaktade av IP-Only med förslag till kabeldragning på deras
mark. Markägarna är inte nöjda med förslaget men det borde ”bara” vara en tidsfråga
innan man kommer överens. Det handlar t ex om att inte gräva av dräneringsledningar
som markägaren inte vet var de ligger. En av markägarna trodde inte det kan bli något
före sommaren.
En (på Åmossevägen) som har avtal med IP-Only såg en viss möjlighet att komma undan
den tvååriga bindningen (ett år kvar nu) genom att många eventuellt ansluter sig till
bredband via parabol och berättar för IP-Only att många som tecknat avtal nu inte vill ha
fiber.
Många såg också den stora prisskillnaden som en enorm fördel. Har man inte behov av
extremt snabbt bredband är 10/10 respektive 24/24 Mb väldigt mycket snabbare än det
ADSL via telefonledningar som många av oss har idag (det ger 7/1 Mb, dvs 4 gånger
långsammare nedladdning och 24 gånger långsammare uppladdning, jämfört med 24/24
Mb via parabol). Man sparar 18000:- i anslutningsavgift.

Kom gärna med frågor om ni har något annat ni undrar över. Kan jag inte svara försöker jag ta
reda på svaret!
Vi bestämde att de som skickar in anmälan också meddelar mig så att jag vet hur många vi blir.
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