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Fastighetsägare i Anga och Kräklingbo!
Nu är tillfället att ansluta fastigheten till ett modernt fibernät för telefon, TV och bredband till
ett rimligt pris och med mycket låg månadskostnad. Anslutning i efterhand blir mycket dyrare.
Förr eller senare kommer det fasta telefonnätet att avvecklas och utan fiberanslutning
kommer då endast mobilanslutning att återstå. Även om ni inte tycker att ni har behov av
tjänsterna nu blir indragning av fiber en god investering för framtida inkoppling eller vid
försäljning. Om ni vill ha inkoppling bara en del av året finns alternativet Öppet nät.
Detta ingår:
• Grävning och indragning av fiber ända in till huset.
• Anslutningsutrustning i huset.
• Fastighetsägaren ansvarar för ledningsdragning inne i huset (föreningen kan anvisa
hjälp för detta arbete).
• 3 arbetsdagar per anslutning för röjning, utmärkning, återställning mm (kan ersättas
med en avgift).
Kostnaderna beror starkt av hur många som ansluter sig. F n har vi 155 som anmält intresse
men vi har beräknat kostnaderna för 160 anslutningar. Staten och regionen lämnar bidrag till
arbetet och nätoperatören bidrar med 4 800 kr + moms till alla anslutningar med full tjänst
(telefon, TV, bredband).
Insats
Månadskostnad
Extra insats
Grundalternativ
18 300 kr
299 kr
0 kr
Telefon, TV, bredband
+ 51 kr underhåll
Priset fast i 5, 7 eller 10 år
Öppet nät
Eget val av tjänster
Inkoppling minst 14 dagar
eller 3 månader per gång

18 300 kr

Enligt vald tjänste- 4 800 kr
leverantörs prislista
under aktiv period
+ 51 kr underhåll

”Mörk fiber”
Indragen men ej aktiverad

18 300 kr

0 kr
Enligt prislista
+ 51 kr underhåll
under aktiv period

4 800 när anslutningen
skall börja användas

Tillval av batteribackup till varje anslutning/hushåll för att klara strömavbrott för en extra
insats på 700 kr.
Ni som redan anmält intresse för anslutning behöver inte göra någonting. Övriga kan
kontakta någon av personerna här nedan eller skicka mail till info@akfiber.se men ni
kommer också att bli kontaktade av den som är ansvarig för ert område.

Hemsida: www.akfiber.se
E-mail: info@akfiber.se

Kontaktpersoner:
Kurt Söderström, ordf
Kräklingbo Stenstugu 544
623 70 Katt-vik
Tel: 530 40
laima-kurre@tele2.se

Gerd Flodman, sekr
Anga Boters 239
623 72 Katt-vik
Tel: 531 33
gerd.flodman@brdata.se

Åke Persson, kassör
Mikaelsvägen 19
152 50 Södertälje
Tel: 08-550 333 30
ake@dynamec.se

