Information
om bredband

Bredband, TV och telefoni via fiber
till villor i Älvsjö

Långbro – Herrängen – Långsjö – Gamla Älvsjö

Anmäl ditt intresse redan idag!
http://langbrovilla.se/fiber

B

redband via optisk fiber byggs nu ut i
flera villaområden i Sverige. Telia
erbjuder fiber till villa på flera platser.
Utbyggnaden har påbörjats främst i områden
där investeringskostnaderna ansetts vara låga. I
Älvsjö finns emellertid ännu ingen
fiberutbyggnad planerad. En undersökning i
Långbro i våras indikerar att det finns ett stort
intresse bland villaägarna. Fyra
villaägareföreningar i Älvsjö:

intresse av snabbare bredband, skickar in sin
intresseanmälan till oss - NU. Detta gäller
naturligtvis oberoende om ni är medlemmar i
våra föreningar eller ej. Vi sammanställer sedan
informationen och försöker med detta underlag
att få till stånd en snabbare utbyggnad. Har du
redan anmält intresse till Långbro Villaförening
behöver du inte göra det igen. Kommer du inte
ihåg? Anmäl dig på nytt.

K

ostnaden för anslutning beräknas
Långbro Villaförening
preliminärt ligga runt 15.000 - 25.000
kr/villa. Priset bestäms av hur många
Älvsjö Fastighetsägareförening
som
ansluter
sig.1) Ju fler i grannskapet som vill
Herrängens Villaägareförening
ansluta sig till fibernätet - desto billigare blir
Långsjö Fastighetsägareförening
det. För de flesta innebär detta att anläggningen
betalar sig efter ca 10 år (jämförbart eller bättre
har därför inlett ett samarbete för att driva på
utvecklingen bland annat genom kontakter med än t.ex. installation av bergvärmepump).
stadsdelsnämnden i Älvsjö, Stockholms Stad och
iberanslutning innebär att man måste dra
med en rad olika tänkbara nätinstallatörer. För
nya kablar till varje villa. Arbetskostnaden
närvarande synes det mest realistiska alternati(som utgör den största delen) kommer
vet vara ett samarbete med Telia Öppen Fiber.
troligen
inte att minska framöver - snarare
Även Ownit har varit aktuellt, men de kräver f.n.
kommer den bli högre och därmed blir
en ekonomisk förening eller samfällighet som
motpart, vilket inte synes möjligt i vårt område. installationskostnaden högre längre fram.
Därför är det bra att passa på redan nu.
n mycket viktig del i detta är att
är vi vet hur stort intresset är i olika
undersöka hur många villaägare som är
delområden kan Telia/Skanova göra en
intresserade av att så snabbt som möjligt
bättre uppskattning av installationsfå en anslutning. Med detta intresse som
kostnaden
och vid beställning kommer du
underlag blir det möjligt att avgöra såväl i vilka
naturligtvis att få ett fast pris. Att skicka in en
områden inom våra stadsdelar ett nät kan
intresseanmälan innebär naturligtvis inga som
byggas ut och hur snabbt detta kan ske. Vi vill
helst åtaganden från din sida.
därför att alla hushåll i området, där det finns

F

E

N

Mer info på andra sidan

Bredband via fiber kan bland annat innebära:
• Lägre kostnader för internet, telefon och TV. Beroende på valda tjänster kan man spara
upp till ca 2.000:- per år.
• Möjlighet till maximal hastighet för internet.
(idag upp till 1000 Mbit/s, och det är inte ens i närheten av fiberkabelns maxkapacitet).
• Möjligheter till flera tjänster såsom HDTV, videokonferens, trygghetstjänster etc.
• Snabbare, stabilare och mer tillförlitlig internet-anslutning än ADSL och mobilt bredband.
• Inga begränsningar i överförd datamängd per månad (jmf mobilt bredband/4G)
• Den tänkta lösningen innebär individuella avtal för installation och tjänster.
(inget krav på medlemskap i förening)
• För närvarande 8 olika tjänsteleverantörer att välja bland.
Bland annat Telia, Bahnhof och AllTele.
• Fler TV-kanaler (utan att behöva parabol eller antenn)
• Ökat fastighetsvärde. (villor med fiberanslutning kommer vara mer attraktiva än de utan)

Anmäl ditt intresse redan idag!

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 också.
Intresseanmälan är inte bindande, den gör det bara möjligt för Telia &
Skanova att räkna ut ett pris på installationen. Notera att det INTE går att
lämna intresseanmälan på oppenfiber.se! Den skall göras på
http://langbrovilla.se/fiber och gäller gemensamt för alla hushåll i de fyra
föreningarnas områden. Oavsett om du är medlem eller ej.
För mer information om Telias Öppen Fiber® och bredbandstjänster,
besök http://oppenfiber.se och http://bredbandswebben.se
Vid frågor kring fiberanslutning går det också bra att höra av sig till
Thomas Egrelius, Långbro Villaförening, via email fiber@langbrovilla.se,
via hemsidan http://langbrovilla.se/kontakt eller telefon 0733-112142.
Du kan även följa alla inlägg om fiber på hemsidan http://langbrovilla.se/tag/fiber
eller på http://facebook.com/Langbrovilla

Avsändare:
Långbro Villaförening – http://langbrovilla.se
Herrängens Villaägareförening – http://villaagarna.se/herrangen
Långsjö Fastighetsäareförening – http://langsjo.org
Älvsjö Fastighetsägareförening – http://alvsjofastighet.se

1) Vi kan i nuläget inte garantera några priser då Skanova inte kan gå ut med pris i nuläget.
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