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Nu är det dags
att anmäla intresse för fiber!

Länsstyrelsen har beviljat EU-stöd för fiberbyggnation till ert område
Nu är det dags! Efter ett samarbete med Askersund kommun har Länsstyrelsen beviljat bredbandsstöd från EU till ert
område. Stödet täcker 50 % av den totala kostnaden för byggnation av fibernät, vilket gör att även landsbygden kan få fiber.
Vi på Fibergruppen kommer att utföra byggnationen som totalentreprenör, där alla moment i processen ingår, såsom
förprojektering, grävning, grävning på tomt, installation av fiberjack i hemmet och till sist dokumentation, mätning och
besiktning av hela nätet. Fibergruppen är en samarbetspartner till Telia Öppen Fiber och Skanova Access.
Pris: Max 20 000 kr per anslutning, inkl. moms
Inga ytterligare kostnader för fiberinstallationen tillkommer och inte heller
någon ”nätavgift”, endast abonnemangskostnader för de tjänster du beställer.
Det är frivilligt att beställa tjänster till sin fiber (bredband, TV, telefoni).
Om ditt Internetanvändande är mycket lågt idag kan en fiberinstallation i
hemmet säkra värdet på fastigheten vid ev. senare försäljning.
(Obs: Detta pris gäller nu. Om du skulle tacka nej till fiber i detta projekt och
sen ångra dig när projektet har påbörjats eller är slutfört, så kostar en
anslutning minst det dubbla priset. Det beror bl a på att det då inte finns
tillgång till EU-stöd samt att färre hus delar på de stora startkostnaderna.)
Anmäl intresse till ert lokala fiberombud:
Kenneth Erixon
070-330 53 63
k.erixon@telia.com
Joacim Närkeby
070-592 20 07
j.narkeby@telia.com
Uppgifter som behövs: Namn, mobilnummer, epost-adress, installationsadress, fastighetsbeteckning och ev. annan kontaktadress. Intresseanmälan är
inte bindande. Alla intresseanmälda kommer att få ett skarpt avtal att underteckna lite senare i processen.
Ju snabbare vi når anslutningsgraden, desto snabbare blir det byggnation!

Fibergruppen i Sverige AB
Importgatan 48
602 28 Norrköping
kontakt@fibergruppen.se
Växel: 011 - 47 07 230
www.fibergruppen.se

Vad är fiber?
Fiber är en kabeltyp av glasfiber för dataöverföring och den idag snabbaste, mest kraftfulla, säkra och stabila Internetuppkopplingen som finns. På sikt kommer fiberkabeln byta ut det gamla kopparnätet (”telefoni/bredband via
telefonjacket”) och enligt riksdagsbeslut bör 90 % av Sverige ha tillgång till fiber år 2020.
Idag finns fiberbredband som kan leverera upp till 1 000 Mbit/s, men själva fiberkabeln har ännu inte uppnått sin
maxkapacitet. I takt med att den aktiva utrustningen i ändarna på fiberkabeln uppgraderas kommer den kunna leverera
ännu högre hastigheter.
Med en fiberuppkoppling påverkas ditt Internetanvändande varken av avstånd till stationen eller hur mycket grannarna
surfar, den är inte lika känsligt för åska och du surfar obegränsat vilket t ex möjliggör obegränsat streaming av
film/TV/musik (eftersom ”datamängden” aldrig kan ta slut).
Varför fiber?
Fiber är både billigare, snabbare och säkrare än t ex ADSL och du surfar obegränsat till skillnad från t ex mobilt
bredband/4G.
Det kommer hela tiden ny teknik som blir standard i hem och på företag, och som kräver mer bandbredd. T ex år 1995 så
klarade sig de flesta hushåll på 25 Kbit/s (0,025 Mbit/s) vilket inte räcker för dagens hemsidor, program, datorer,
surfplattor, smartphones, smart-TV o s v.
Idag provkörs även effektiviseringar i vården, s k uppkopplad vård i hemmet och hemtjänst, som både möjliggör att äldre
eller vårdtagare kan bo hemma längre samt sparar pengar för kommunen.
Med fiber i bygden främjas nyinflyttning, företagande, studier och arbete på distans, fastighetens värde och ger en levande
och konkurrenskraftig landsbygd.
Vad händer nu?
1. Anslutningsgrad – Minst ca 60-65 % av husen i området (permanentboende och fritidshus) behöver anmäla intresse och
teckna fiberavtal. Det är därför viktigt att ni börjar prata fiber med era grannar och att bygden hjälps åt att informera
varandra om möjligheten att beställa fiber.
De lila linjerna på kartbilden till höger visar förprojekterat område, dessa hus har möjlighet att ansluta sig i det här
projektet.
2. Byggnation – Därefter kan vi på
Fibergruppen påbörja byggnation. Vi
kontaktar fastighetsägaren för att boka
hembesök då det bestäms hur grävning
ska ske på tomten, var fiberjacket ska
placeras i huset o s v.
Läs mer: www.fibergruppen.se
3. Tjänster – När nätet är färdigställt är
det dags att beställa fibertjänster ur
Telia Öppen Fibers breda utbud av
tjänsteoperatörer.
Läs mer: www.oppenfiber.se
4. Långsiktighet – Efter färdigställt nät
tar Skanova över ansvaret för drift,
underhåll och service.
Läs mer: www.skanova.se
Frågor?
För att alla i området ska få samma information ska frågor gå via det lokala fiberombudet.

Vänlig hälsning Fibergruppen
Fibergruppen i Sverige AB
Importgatan 48
602 28 Norrköping
kontakt@fibergruppen.se
Växel: 011 - 47 07 230
www.fibergruppen.se

