Fiber i Havsnäsbygden för
telefoni, TV, internet m.m.
En fiberanslutning är inte bara bredband, utan är viktig för byns
överlevnad.
Finns det fasta telenätet kvar om 5-10 år?
Nej, det fasta nätet kommer troligtvis försvinna och mobilutbyggnaden har också stora begränsningar. Många vill
därför veta och påverka vilka anslutningsmöjligheter som kommer att finnas i framtiden.
I vår kommun diskuteras bredbandsutbyggnad, några föreningar/grupper är redan på god väg och vissa är
redan i byggskedet.

Det är dags för oss också nu!
En anslutning kommer självklart att kosta en del, men på sikt kommer det att bli billigare totalkommunikation och
ett större utbud än idag. För vissa kan det direkt bli billigare med en fiberanslutning än vad man betalat idag.
Är din granne bara här under delar av året, var vänlig att även undersöka deras intresse
Har ni barn som är intresserade att investera i en fiberanslutning om de en dag tar över gården och vill flytta hem
till byn?

En fiberanslutning ökar fastighetens värde, och gör den lättare att
sälja!
Självklart kan det gå att ansluta sig senare, men då blir det till en högre kostnad.

Jämför gärna kostnaden för fiber med de kostnader du har idag på
baksidan av detta brev!
Lämna in din intresseanmälan till Sven-Artur Engström på tel. 067020085 , 070-657 16 99 , mail : svenartur@gmail.com
Obs, detta är en intresseanmälan och är INTE bindande, förrän vi vet
vad anslutningen till din fastighet kommer att kosta! Kostnaden blir
lägre om många anmäler sitt intresse. Fiberdragningen kan då slås ut
på flera fastigheter. Givet anslutningspris gäller sedan oberoende av
om alla deltar eller inte. Lämna ditt svar innan 140115.
Fastighetsbeteckning:………………………………………………
Fastighetsägare:……………………………………………………..

Fiberanslutning, om anslutningen kostar 18.000kr att bygga:
Startavgift

1495kr

Avbetalning för anslutning (60mån)

220kr/mån

Nätavgift (inklusive 2MB anslutning)

179kr/mån

Exempel på tjänster i nätet.
100MB internet med fast telefoni och 18 TV-kanaler

279kr/mån

(Det går självklart att välja annat utbud om ni önskar)

Totalt per månad I 60mån

678kr/mån

Månadskostnad efter 60mån inkl. Tjänster ovan.

458kr/mån

Hur mycket betalar du idag?
Fast telefon

kr/mån

Bredband (ADSL eller mobilt)

kr/mån

TV (Boxer eller parabol)

kr/mån

Total månadskostnad

kr/mån

För över din totala månadskostnad hit:
Fiberanslutning, kostnads exempel:
Skillnad per månad

kr/mån
-678kr/mån
kr/mån

