Fiber för bredband, tele och TV
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Intresseförfrågan från Telia och HLM-fiber!
Bredband via fiber byggs nu ut i flera villaområden i Sverige. Telia erbjuder nu öppen
fiber till villa och utbyggnaden har börjat i flera delar av Sverige. För att snabbt ge Telia
underlag att bygga fiber i vårt område tar vi nu själva initiativet att undersöka hur många
villaägare i vårt område som är intresserade av anslutning.
Bredband via fiber ger många fördelar, t ex:
•

Lägre kostnader för internet, telefon och TV.

•

Möjlighet till maximal hastighet för internet (idag upp till 1GBit/s, och det är inte
ens i närheten av fiberkabelns maxkapacitet).

•

Möjligheter till flera tjänster såsom HDTV, videokonferens, trygghetstjänster etc.

•

Mer tillförlitlig internet-anslutning.

•

Fler TV-kanaler (utan att behöva parabol eller antenn).

•

Ökat fastighetsvärde (villor med fiberanslutning kommer vara mer attraktiva än de
utan framöver).

Kostnad för anslutning kommer preliminärt att ligga kring 15-22.500 SEK/villa.
Priset bestäms av hur många som visar intresse nu för att ansluta sig, så ju fler i
grannskapet som vill ansluta sig till fibernätet - desto billigare blir det att ansluta sig.
Varför ansluta nu? Blir det inte billigare längre fram?
Fiberanslutning innebär att man måste dra nya kablar till varje villa. Arbetskostnaden
(som utgör den största delen) kommer troligen inte att minska framöver - snarare
kommer den bli högre. Därför är det bra att passa på redan nu.
Man kan ansluta sig nu utan att abonnera på några tjänster. Fibern utan tjänster
medför ingen månadsavgift.
Gör intresseanmälan till oss i HLM-fibergruppen nu så skickar vi in listan med
intresseanmälningar till Telia.
Intresseanmälan tas emot på vilket sätt som helst av fibergruppen. Se baksidan.
Vi behöver följande uppgifter:
• Namn
• Gatuadress
• Fastighetsbeteckning
• Telefonnummer
För mer information om Öppen Fiber®, besök http://oppenfiber.se T.ex. för en lista på
operatörer för tjänster.
OBS! Det är viktigt att så många som möjligt anmäler intresse just nu. Prata
gärna med grannar och be dem skicka in en intresseanmälan de med. Det är
inte säkert att vi i fibergruppen når alla. Intresseanmälan är inte bindande, den
gör det bara möjligt för Telia och Skanova att räkna ut ett pris på
installationen.
Tidplan är att de som intresseanmält sig får ett avtalsförslag från Telia om ca 4-8 veckor.
Det förslaget skrivs under och skickas in. Sen tar det ca 6 mån innan fibern är installerad.
Vid frågor kring fiberanslutning så går det bra att höra av sig till någon i HLM-fibers
fibergrupp eller direkt till Telia på 020-40 24 00.

Bredband, tele och TV via Fiber till HLM-fiber
Exempel på priser för tjänster: Telia: 100/10 Mbit + telefon + TV-startpaket : 348:- / mån.
100/10 Mbit + telefon : 299:- /mån.

Gör intresseanmälan för fiber i första hand till HLM-fibergruppen:
e-post:
peter.rojsel@gmail.com
anders@bruce.se
daniel.rubenson@telia.com
mikael.johansson@alfalaval.com
petersv@psv.nu

lapp i brevlådan eller per telefon:
Peter Röjsel, Borgarevägen 20,

0707-93 65 89

Anders Bruce, Drätselgränden 9,

0708-63 52 04

Daniel Rubensson, Kvarnkroken 31,

0706-40 48 22

Mikael Johansson, Anslagsvägen 22,

046-15 72 58

Peter Svensson, Ritaregränden 13,

046-15 08 14

Om ni inte får tag i någon i fibergruppen kan intresseanmälan för fiber även
göras direkt till Telia på tel: 020-40 24 00
Görs intresseanmälan direkt till Telia ange alltid att det gäller 'HLM-fiber'.
Meddela ändå någon i fibergruppen efteråt om du gör intresseanmälan direkt till Telia.

