Information avseende Fiber från arbetsgruppen
Vi vill i all enkelhet passa på att informera men även att rekommendera en av de aktörer som under den
senaste tiden aktivt bedrivet en säljprocess inom området avseende fiberdragning. Vi har under vårsommaren
fortlöpande inhämtat information från flera aktörer och dragit slutsatsen att nedanstående alternativ
rekommenderas av arbetsgruppen (Johan Ahlström, Gustaf Olsson och Henrik Olsson):
Arbetsgruppen rekommenderar Telias erbjudande med följande argument:
1. Telia erbjuder ett öppet fibernät, d.v.s. ett RIKTIGT öppet nät vilket de andra aktörerna inte kan erbjuda.
Med det menas att Telia här även är innehållsleverantör med Bredband, TV och Telefoni (med andra ord ett s.k.
triple play erbjudande). I dagsläget kan ingen av de andra aktörerna erbjuda detta.
2. Telia erbjuder en komplett installation vilket innebär grävning från huvudkanalisation, grävning på egen
tomt, nedläggning av fiberrör och markeringslina, blåsning och svetsning av fiber och grovåterställning,
håltagning och tätning, montering av fiberomvandlare upp till 5 meter inomhus samt testning av signalen.
3. I Telias nät tillkommer inga nätavgifter eller ”serviceavgifter, d.v.s. man betalar inget förutom själva
installationen. Med andra ord betalar man löpande bara för de tjänster man använder.
Dessa tre ovanstående punkter är de viktigaste när man ska välja nätleverantör. Men vi har även identifierat
några punkter till som vi tycker väger över till Telias favör:
Med Telia som leverantör på Internet behåller t ex man sin Telia.com adress om man vill.
Som sommarstugeägare kan man stänga av tjänsterna när man inte är här. Detta erbjudande kan dock även
återfinnas hos de andra leverantörerna.
Telia erbjuder en förmånlig finansieringslösning med väsentligt lägre ränta jämfört med de andra aktörerna.
Och naturligtvis betalar man ju inget förrän allt är installerat och signalen testad.
Telia är nyligen officiell partner till Arboga Kommun. Detta innebär t.ex. att trygghetslarm och andra framtida
tjänster kan tillhandahållas på ett enkelt sätt via fiberkabeln.
Slutligen konstaterar vi att det finns ett antal aktörer som nu erbjuder någon form av fiberlösning inom vårt
område, självklart är det upp till varje fastighetsägare att göra sitt eget val av leverantör. Inom arbetsgruppen
har vi dock kommit fram till ovanstående rekommendation av fiberleverantör.
Till sist vill vi informera att det är riskfritt att teckna sig för Telias erbjudande då de tar ”byggbeslut” efter
kampanjen och vid ett eventuellt positivt byggbesked erhåller man ett skriftligt meddelande från Telia och de
lagstadgade ångerveckorna (2 veckor) påbörjas i och med detta.
Detta innebär du som redan beställt av ”annan aktör” kan beställa även av Telia och därmed är garanterad
fiberanslutning om ”annan aktör” inte kommer att bygga ut sitt nät här. Om ”annan aktör” verkligen kommer
att bygga ut är det bara att annullera beställningen från Telia.

Har Du frågor eller funderingar så är varmt välkommen att kontakta Johan Ahlström på 072-993 75 02.

