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Ornö Fiber Ekonomisk förening 

Ornö Fiber Ekonomisk förening är en skärgårdsförening som ägs av sina medlemmar. Vår 

målsättning är att bygga snabbt bredband via fiber till alla på Ornö med omnejd från Edesön i 

nordväst till Huvudskär i sydost. 

Vi äger ett passivt nät. 
Det fibernät som Ornö Fiber Ekonomisk förening äger är ett passivt nät. Nätet består av 

glastrådar som går från noden vid bygdegården på Ornö till varje ansluten fastighet. För att 

se till att nätet blir användbart finns det en upphandlad kommunikationsoperatör. 

Föreningen har alltså inget med innehållet att göra och enligt de bidragsregler som finns får 

föreningen inte styra över vad som levererar, hur det levereras eller till vilka priser. 

Det finns dock ett undantag från detta och det är det gruppavtal som föreningen har med 

ComHem. 

Gruppavtal 
Tanken med ett gruppavtal är att gemensamt upphandla tjänster för de medlemmar som så 

önskar och på så sätt kunna få en mängdrabatt. Det faktum att det är föreningen som sköter 

administrationen och därmed står den ekonomiska risken och att leverantören enbart skickar 

en faktura till föreningen pressar också priset. 

Föreningen har sedan 2015 ett gruppavtal med ComHem där våra medlemmar kan få 

Internet, TV och telefon till ett rabatterat pris. 

Innehåll 
Innehållet kan delas upp i fyra olika kategorier. Dessa är: 

• Internet 

• TV 

• Telefon 

• SOT Tjänster 

Internet 
Det finns internetanslutningar i olika hastigheter och från olika leverantörer. Det finns avtal 

med bindningstid och det finns korttidavtal som bara räcker ett dygn. Priserna varierar men 

generellt kan man säga att längre bindningstid ger lägre pris. 

Skall man använda internet bör man av säkerhetsskäl installera en router (brandvägg). Den 

kan också ha WiFi etc. Vissa tjänsteleverantörer inkluderar router i priset för innehåll om man 

väljer ett avtal med bindningstid. 
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TV 
Det finns ett antal olika TV leverantörer. Det går att köpa paket och det går att köpa enskilda 

TV kanaler. Bindningstiden för TV är minst en månad. 

För varje TV-skärm som skall anslutas behövs en IP-TV box (om sådan funktionalitet inte 

finns inbyggd i skärmen). IP-TV boxen gör om signalerna från nätverkssignaler till 

videosignaler som kan visas på skärmen. Det är med IP-TV boxen man väljer vilken kanal 

man skall titta på. Har man flera (TV) skärmar måste man alltså ha flera boxar. 

Beroende på vilken leverantör man väljer och vilken tjänst man väljer så kan det ingå olika 

avancerade IP-TV boxar. Vissa boxar ha inspelningsfunktion, pausfunktion mm. 

Telefon 
Ett telefonabonnemang kräver också någon form av omvandlare från nätverk till telefon. Ofta 

sker omvandlingen till vanlig kopparkabel så att man kon koppla in sina gamla telefoner. Det 

finns också omvandlare som har stöd för trådlösa DECT telefoner. 

Man kan behålla sitt gamla telefonnummer. 

Ofta är telefonin utan månadskostnad och det kostar bara när man ringer men detta kräver 

att man köper någon annan tjänst av samma leverantör. Köper man internet av en leverantör 

så kan man kanske utan extra kostnad också få telefoni. 

Har man dålig mobiltäckning finns det appar som man kan installera på sin mobiltelefon. 

Dessa appar gör att man kan ringa via WiFi. Det kräver då att man har trådlöst internet. 

Hur fungera detta rent praktiskt? 
När fibern fungerar kopplar man in en dator och kommer då till en portal där man kan se allt 

som går att välja på och där kan man också beställa innehåll. 

Den som redan idag vill se vad som finns att välja på kan gå till: 

https://www.ip-only.se/privat/bestall/#/ 

Det är vår kommunikationsoperatör (IP-Only) som har en sida där alla tjänster som för 

tillfället går att välja på presenteras. Antalet tillgängliga tjänster ökar hela tiden och antalet 

tjänsteleverantörer ökar. Under de drygt 3 år som vi har haft ett fungerade nät har antalet 

tjänster fördubblats. 

Det enda som man måste komma ihåg är att på de priser som man ser där tillkommer 

nätavgiften. 

Nätavgift 
Nätavgiften är en avgift som föreningen tar ut från alla som använder nätet. Nätavgiften 
används för att täcka kostnader för drift, underhåll och avskrivningar. Det är försäkringen av 
nätet. Det är elen som behövs i noden. Det är reparationer. 

https://www.ip-only.se/privat/bestall/#/
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Nätavgiften skall också täcka avskrivningen dvs ge oss pengar till att förnya nätet när det 
behövs. Detta ligger dock 30 – 50 år framåt i tiden men pengarna måste finnas där när de 
behövs. 

När man köper innehåll på fastlandet är nätavgiften inbakad i priset. Tjänsteleverantörer 
skickar pengarna vidare till nätägaren. Vi är dock för små för att det skall bli administrativt 
görbart för alla olika tjänsteleverantörer att hantera detta utan att kostnaden för 
administrationen äter upp intäkterna. Våra medlemmar får därför lägre pris på innehåll och 
så hanterar föreningen nätavgiften. 

Storleken på nätavgiften beslutas varje år på föreningens stämma. Hitintills har den varierat 
mellan 94 kronor och 100 kronor per månad. Förhoppningen är att den skall kunna sänkas 
något när nätet blir större. 

Sammanfattning 
Föreningen bygger nätet dvs bara glastrådarna. Sedan har föreningen ett avtal med en 

kommunikationsoperatör som ser till att det blir ljus i tråden. Kommunikationsoperatören har i 

sin tur avtal med ett stort antal tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantöre har sedan var 

och en ett antal olika tjänster. Samantaget gör detta att det finns 1000-tals olika alternativ för 

våra medlemmar. 

Då nätet är fullt finansierat vid byggets avslutande är priserna för innehåll oftast mycket 

attraktiva. Även om man räknar med nätavgiften. 

Den som redan nu vill se vilket innehåll som går att välja kan titta på: 

https://www.ip-only.se/privat/bestall/#/ 

Mera information? 
Som medlem i Ornö Fiber Ekonomisk förening är du med och genomför en av de största 

satsningarna på infrastruktur som skett i Stockholms södra skärgård. Det nät vi bygger 

kommer att förändra förutsättningarna för att vistas, bo och verka i skärgården. 

Det viktigaste är att du gör en intresseanmälan på vår hemsida: 

http://www.ornofiber.se/intresseanmälan. 

Mera information finns att inhämta på föreningens hemsida 
http://www.ornofiber.se/ 
och på facebook 
https://facebook.scom/ornofiber/ 

Har Du frågor kan Du vända Dig till info@ornofiber.se 

 

 

Fiber är en glastråd med en 

tjocklek som ett hårstrå. 

I en fiber transporteras 

information med ljuspulser i 

stället för elektriska pulser. 

I en fiber kan ljuspulserna 

färdas störningsfritt 100 km 

eller mer. 

En fiberkabel har i princip 

obegränsad kapacitet. Det 

finns inget som går fortare än 

ljuset. 

I ett fibernät får varje kund en 

egen privat fiberförbindelse. 

https://www.ip-only.se/privat/bestall/#/
http://www.ornofiber.se/intresseanmälan
https://facebook.scom/ornofiber/
mailto:info@ornofiber.se

