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 FÖR 
• TV 

Perfekt mottagning , HDTV, SVT Play funktioner, Video on demand. Grundutbudet på 18 kanaler 
kan utökas mot kostandstillägg. Det ingår 2 st TV-boxar men kan utökas till 5. Filmhyrning  

• IP-telefoni.  
Gratis telefoni till alla med IP-telefoni. Man behåller det gamla numret. Möjlighet till fler linjer. 
Nummerpresentation 

• Internet   
100/10 Mbit idag men kommer att lätt kunna utökas i framtiden. Ingen kan avlyssna eller se det du 
gör i din dator. Antivirus och brandvägg. 

• Säkerhet.  
Larmutrustningar finns av olika slag. Inbrott, brand, översvämning, värme, hemtjänst, VC mm. 
Du vet vad som händer i t.ex. ditt sommarhus eller hem. Elektroniken i fibernätet kommer att ha 
batteribackup för att förbli avbrottsfri. I fastigheten kan göras ett liknande system. 

 
• Kopparnätet försvinner 
• Byggkostnaden blir 20-25.000 kr per fastighet. Från kommunen erhålls 2000 kr / fastighet. Från 

Telia erhålls 6000 kr i rabatt om vi binder oss i 10 år, vilket kan förhandlas.  
Nettokostnaden blir med avdrag under 20.000 kr.   

• Månadskostnad 350 kr inkl driftskostnader. För de flesta en avsevärd sänkning mot idag.  
På fastlandet i städerna ligger månadskostnaden normalt på 6-700 kr. 

• Vi själva äger nätet.   
• Vi hjälps åt och tar inget betalt. Markägarna upplåter sin mark utan kostnad. 
• Får föreningen dra fiberslangen över din tomt, gräver vi ända fram till ditt hus utan kostnad. 
• Vi själva har kontroll på kostnaderna. Liten risk för prishöjningar. 
• Glasfibernätet är mycket driftssäkert. Inga blixtnedslag i ledningar. 
• Fastighetens relativa värde och säljvärde ökar. 
• Attraktivare för barnfamiljer och ungdomar 
• Arbete på distans 
• Utbildning på distans 
• Nätet kommer att byggas för optimering i fösta hand för de, som ansluter sig innan bygget startar. 
• Intresseanmälan är inte bindande. 
• Man kan betala anslutningen och avstå tjänsterna, som kan kopplas in senare. 
• Föreningen kommer att samarbeta med grannsocknar för att få ner totalkostnaderna. Målet är att 

komma ner under 20.000 kr per fastighet. 
• En paraplyorganisation bildas för att underlätta service och administration. 

 
EMOT 

 
• Jag har 3G och/eller 4G.  

Men det funkar idag för det mesta och när många är igång samtidigt försämras det mycket snabbt. 
• Kostnad på 20-25000 kr 

Men kan kompenseras av en lägre månadskostnad. 
Det är en investering i fastigheten, som ökar i värde. Bankerna lånar ut utan säkerhet.  

• TV går att se med hjälp av vanlig antenn.  
Men via glasfibernät har du inga störningar och perfekt bild. Mycket säkert. 

• När strömmen har försvunnit funkar inte telefonen.  
Jo, glasfibernätet har batteribackup. Men om hela elnätet är ur funktion då funkar ingenting inte 
heller mobiltelefonen. 

• Jag väntar och ser hur fibernätet funkar.  
Men då kommer anslutningskostnaderna att bli avsevärt större. 

• Jag är så gammal och ser så lite på TV och ringer bara lite.  
Men dina barn och släktingar kanske inte träffar dig så ofta. Nu kan ni både prata med varandra och 
se varandra. Hemtjänsten och vårdcentralen kan utnyttja fibernätet för att öka tryggheten för dig. 
Dina släktingar kanske vill bidra ekonomiskt.   


