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Nu satsar vi på Fiber i ditt område!

Säkra värdet på din fastighet och bidra till en levande och konkurrenskraftig bygd.
Riksdagen har beslutat att det gamla kopparnätet ska bytas ut mot kraftfulla och framtidssäkra fiberkablar, både för att vårt
ökande behov av snabb och stabil Internetuppkoppling men även för att kunna effektivisera landets myndigheter med olika
typer av e-tjänster samt förbättringar inom hemtjänsten. Tjänster såsom bredband, telefoni och TV, men även villa- och
trygghetslarm levereras med fiberteknik. Fibergruppen samarbetar med Telia Öppen Fiber, Skanova och Lindesberg
kommun för att uppfylla målet för fiberanslutning i kommunen. I november 2016 beviljades EU-stöd för byggnation av
fibernät till ett stort antal områden i Lindesberg kommun och projektet kunde sätta igång!
Post- och telestyrelsens information om det nationella teknikskiftet från koppar till fiber: www.pts.se/bredbandsutbyggnad
Pris: 21 900 kr per anslutning, inkl. moms
Inga ytterligare kostnader för fiberinstallationen tillkommer, endast abonnemangskostnader för de tjänster du beställer.
Det är frivilligt att beställa tjänster till sin fiber. (Viktigt att veta: Detta pris gäller nu. Om du skulle tacka nej till fiber i detta
projekt och sedan ångra dig när projektet har påbörjats eller är slutfört, kostar en anslutning minst det dubbla priset. Det
beror bl a på att EU-stödet då inte längre är tillgängligt samt att färre hus delar på de stora startkostnaderna.)
Varför fiber?
Fiber är billigare, snabbare och säkrare än t ex ADSL och du surfar obegränsat till
skillnad från t ex mobilt bredband/4G/5G. 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 0,025 Mbit/s vilket inte räcker för dagens
hemsidor, program, datorer, surfplattor, smartphones, smart-TV o s v. 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 fibern kunna leverera ännu högre
hastigheter och är därför den mest framtidssäkra tekniken.
Idag provkörs även effektiviseringar i vården, s k uppkopplad vård i hemmet och
hemtjänst, som både möjliggör att äldre och vårdtagare kan bo hemma längre
samt sparar pengar för kommunen.
Med en fiberuppkoppling påverkas ditt Internetanvändande varken av avstånd
till stationen eller hur mycket grannarna surfar. Fiber är inte heller lika känsligt
för åska som kopparkabel. Det obegränsade surfandet möjliggör bl a streaming
av film/TV/musik, eftersom ”datamängden” aldrig kan ta slut.
Med fiber i bygden främjas nyinflyttning, företagande, studier och arbete på
distans, fastighetens värde och ger en levande och konkurrenskraftig landsbygd.
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Hur anmäler jag intresse?
Den stora fibersatsningen i Lindesberg kommun innefattar ca 28 st områden. Telia kommer att starta kampanj (tidsperiod
inom vilken fastighetsägarna inom det aktuella fiberområdet har möjlighet att beställa sin fiberanslutning) i flera områden
åt gången. Turordningen för vilka områden som väljs till kampanjstart och därefter byggnation, baseras främst på högst
intressegrad – därför är det mycket viktigt att anmäla intresse till sin fiberambassadör och prata fiber med sina grannar så
ingen missar fibertåget. Uppgifter som behövs: Namn, mobilnummer, epost-adress, installationsadress,
fastighetsbeteckning och ev. annan kontaktadress. Intresseanmälan är inte bindande.
En lista med samtliga fiberambassadörer kommer att publiceras på kommunens hemsida:
www.lindesberg.se/10/leva--bo/bredbandsutbyggnad-i-kommunen
Hur beställer jag?
När beställningsperioden för just ert område har startat kommer du att få brev om detta från Telia Öppen Fiber.
(Obs: Du kan inte beställa fiber förrän du har fått besked om att beställningsperioden har startat.)
Du beställer i första hand via: www.oppenfiber.se och använder din e-legitimation. Om du inte har möjlighet att beställa din
fiber på det sättet kontaktar du Öppen Fibers kundtjänst på tfn: 020-40 24 00 så får du ett pappersavtal och returkuvert
hemskickat. Om du får besök av Telias säljare kan du även beställa din fiber via dem.
Jag bor utanför fiberområdet – hur gör jag?
Om du bor utanför det aktuella området anmäler du ditt intresse på nedan tre hemsidor:
www.fibergruppen.se
www.oppenfiber.se
www.fibertillalla.se
När börjar nätet byggas?
När kampanjperioden är slut behöver minst 80% i området ha beställt fiber, då ges beslut om byggstart och vi på
Fibergruppen kan påbörja byggnation. Vi tar fram en detaljerad nätdesign över de hus som har beställt fiber, tar in
grävtillstånd från lokala markägare, kontaktar fastighetsägaren för att boka hembesök där det bestäms hur grävning ska ske
på tomten, var fiberjacket ska placeras i huset o s v. Vi utför hela byggnationen fram till färdigt fiberjack.
Läs mer: www.fibergruppen.se
Vad kostar fibertjänster och bland vilka operatörer kan jag välja?
När nätet är färdigställt är det dags att beställa fibertjänster ur Telia Öppen Fibers breda utbud av tjänsteoperatörer.
Har du fått ett speciellt erbjudande från Telia med TV, bredband och telefoni samt bindningstid på 24 månader och rabatt
på anslutningsavgiften, har du möjlighet att redan i beställningsperioden välja operatör (Telia) och tjänster (”triple-play”).
Det finns inget krav på att beställa fibertjänster. Om ditt Internetanvändande är mycket lågt idag kan ändå en
fiberinstallation i hemmet vara aktuellt då det säkrar värdet på fastigheten vid ev. försäljning. Idag frågar inte mäklare efter
el och vatten, utan om huset har fiberanslutning. Passa på att köpa din fiberanslutning med inkluderat EU-stöd!
Generellt är abonnemangspriserna för fibertjänster lägre än t ex ADSL och du får mer för pengarna jämfört med mobilt
bredband. Du väljer själv om du t ex bara vill ha telefoni, bredband eller TV via din fiberanslutning.
Jämför operatörer och tjänster här: www.oppenfiber.se/tjanster
Vad händer sen?
Efter att vi på Fibergruppen har färdigställt nätet kommer Skanova att ta över ägandet och det långsiktiga ansvaret för drift,
underhåll och service.
Om du behöver felanmäla din fiberanslutning kontaktar du din tjänsteoperatör, precis som du gör idag.
Läs mer: www.skanova.se
Vem frågar jag?
I första hand, för att alla i området ska få samma information och missförstånd ska undvikas, önskar vi att alla frågor ska gå
via er fiberambassadör. Det gynnar projektprocessen mest.
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