
Varför Fiberanslutning?

Dagens fiberbaserade bredband innehåller vad man kallar tripple play. Detta 
innebär att man kan  ringa, surfa på internet samt titta på TV samtidigt via 
fibern. Varje hushåll kommer ha tillgång till minst 100Mbit/s. Av dessa är det 
TV som tar det mesta, 7-9Mbit/s för en vanlig kanal och ca. 20Mbit/s för en 
HD-kanal. Kapaciteten till varje anslutning är unik, du delar alltså inte på 
hastigheten. Den faktiska kostnaden för fiber till varje fastighet ligger på 
20000 – 25000 kr (inkl moms), men med bidrag och eget arbete bör vi få ner 
kostnaden avsevärt. Här nedan kommer några argument som talar för 
användandet av ett fiberbaserat bredband.

Fastighetsvärdet
En fiberanslutning höjer värdet på fastigheten. Det är svårt att värdera men 
det finns mäklare som menar att en fiberanslutning kan värderas till så 
mycket som 30- 40 000 kr. Står valet mellan två likvärdiga objekt spelar 
uppkopplingsmöjligheten stor roll. Även om du inte själv har behov idag så 
kan vi se att behovet blir större och större för alla.

Varför ska jag investera i fiberanslutning? 
Det är uppenbart att framtidens, och för den delen nutidens, distribution av 
tele-, TV- och IT tjänster behöver en stabil infrastruktur med mycket hög 
kapacitet. Telefonnätets koppartråd har begränsningar medan optisk fiber har 
mängder av fördelar som t.ex. nästan obegränsad överföringskapacitet och är 
okänslig för åsknedslag. Vi ser redan idag att telenätet monteras ned och 
tjänsterna som levereras den vägen inte kommer att bli mycket bättre än vad 
de är nu. Det finns inte  några tecken som tyder på att trådlösa alternativ 
kommer att kunna konkurrera (varken ekonomiskt eller kapacitetsmässigt) 
inom överskådlig framtid.

Jag har sommarstuga och vill ha fiber men inget abonnemang?
Du kan välja att ansluta din fastighet till fiber utan att ha något aktivt 
abonnemang därefter och sedan vid behov koppla upp dig.

    Riskera inte att bli utan framtidens tjänsteutbud!
Du kan t.ex. få dessa tjänster:

• Bredband 100/10Mbit/s
• Telefoni: Behåll ditt nummer. Glöm de fasta avgifterna på telefon 

betala endast för det du ringer!
• TV Telia Lagompaket (18 kanaler) men du kan få de kanalpaket 

du vill. 2st boxar så du kan se på TV på 2st tv:ar samtidigt. Du får 
också tjänster såsom TV Play & Video-on-Demand dvs. Se dina 
TV program när du vill via Fjärrkontrollen!

Dessa tre tjänster kostar 299 kr/mån via Fiberförenings 
anslutning därtill kommer föreningens driftskostnad för nätet 
ca 50 kronor.
För att kunna beräkna anslutningskostnad behöver 
föreningen veta vilka som är intresserade!
Intresse visas genom medlemskap i Fiberföreningen som arbetar för sina 
medlemmar och snarast projekterar nätutbyggnaden för att ta fram en 
slutlig anslutningskostnad. Den är bland annat beroende av nätstorlek, 
antal anslutningar, eget arbete och bidrag. 

Medlemsinsatsen är 100 kr och medlemsavgiften för 2011 är 200 kr.

Fler anslutningar – lägre kostnad!
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