Information om fiberanslutning till Stadsnätet
Bakgrund

Österåkers stadsnät är ett kommunalt bolag ägt till 100 % av Österåkers kommun. Vi har
sedan starten 2003 byggt fibernät till cirka 12 500 av kommunens cirka 16 500 hushåll.
Vårt mål är att 90 % ska vara byggda senast 2020 och nu har turen kommit till ert område.

Vad händer nu
Vi är nu redo att börja installera fiber och tjänstefördelare hos de som vill. Fiber kommer att
grävas ner och fördelas på några skåp i området och därefter vidare in på respektive tomt.
I avgiften för anslutningen ingår grävning på den egna tomten (max 50 meter i mjukmark)
och internet 100 M-bit/s i 36 månader. Har ni funderingar kring detta, Så hör av er så
berättar jag mer.

Anslutning av fastigheten till detta pris
Vi behöver få in Era beställningar senast sista oktober för att kunna hålla de priser som
angetts i bifogat avtal. Fibern kommer i första hand att installeras i de områden där vi fått in
störst antal beställningar, Så det är ytterst viktigt att Ni som är intresserade skickar in
beställningen snarast för att säkerställa att Ert område får ta del av detta erbjudande.

Varför ska Ni beställa fiberanslutning nu
Fördelarna med fiber är många. Bland annat billigare, snabbare och stabilare Internet och
fler möjliga tjänster med tv och telefoni. Det är framtids säkrat och ger ett mervärde till er
fastighet. Detta erbjudande är till en viss del finansierat av bidrag från Länsstyrelsen och
med ROT-avdrag, Så detta är det sista erbjudandet som går ut till boende i Österåkers
kommun till detta låga pris! Så tveka inte med att höra av er om ni har frågor eller
funderingar kring detta.

Leverantörer
Det kommer att finnas flera olika Internetleverantörer och TV-leverantörer att välja på i det
färdiga fibernätet. Bredbandstelefoni går att beställa av många olika leverantörer. De första
36 månaderna ingår Internet från IP-Österåker i beställningen.

Har ni frågor
Kontakta mig på roland.hoglund@stadsnat.osteraker.se eller 070-432 19 21
Mvh Roland Höglund

