Fibernät till Klippan
Nu finns planer på att lägga optisk fiber till ett stadsnät i Klippan.
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Stor kapacitet

Öppet Stadsnät

Driftsäkert

Kapaciteten i en fiberoptisk
kabel är mycket stor och kan
utan problem samtidigt
användas för både telefon,
TV, internet och andra
tjänster.

Det är bästa lösningen. Då kan
många olika leverantörer
tillhandahålla tjänster, vilket
är bäst på sikt. Internet,
Telefon och TV kommer via
fibern. Även analog TV går att
få. Då får du TV till alla uttag i
huset, men bara en avgift.

Information i fiberoptiska kablar
överförs via ljussignaler vilket
ger oerhört driftsäkert. Då
fiberkabeln inte kan leda
elektricitet påverkas
fiberoptiken inte alls av åska.

Anmäl Ditt intresse nu!
För att verkligen få bra internet-uppkoppling och vara säker inför framtiden är
det optisk fiber som gäller. Det ger möjlighet till mycket stabil och bra
uppkoppling. Fibern påverkas t ex inte av åska. Fiber till huset kommer att bli
lika själklart som el, om några år.
Klippans Kommun har tagit beslut om att satsa på utbyggnad av bredband till
alla.
Visa ditt intresse av att bli uppkopplad och ta första steget för ditt område!

Uppmaning!

Kontakter har redan tagits med företag som är villiga att börja gräva i Klippan.
Nu behöver vi din intresseanmälan för att kunna planera var och hur fibern
ska dras.
Intresseundersökning har gjorts i flera områden, mer än 60% säjer JA till
fiber av de direkt tillfrågade. Andelen positiva kommer nog öka
ytterligare när många ansluter sig, då vill andra hänga på.
Den som står utanför får svårare att sälja huset…

Lämna besked om ni
tänker ansluta huset till
ett Fiber-nät eller ej.

Ungefärlig kostnad för villa: ca15000:-, men
betänk att huset blir mer värt! Dessutom kan det
bli billigare med Internet, telefon och TV. Det
finns goda möjligheter till fördelaktigt lån eller delbetalningar. Kan bli vinst
redan från första dagen!

1. Gå till:

Ju fler som ansluter sig från början - desto lägre kostnad.
Ännu ingen exakt uppgift om kostnader, men räkna med mellan 12000 - 18000:per anslutet hus. Du kan behöva gräva själv i egen trädgård, men det ingår
modem och uppkoppling.
Tjänster i fibern kostar som internet idag eller lite mindre, beroende på
tjänster man väljer. T ex 10 eller 100Mbit/s, Telefon, och TV.
Om du t ex har annat bundet abonnemang idag, behöver du inte teckna några
tjänster. Då kostar det ingen månadsavgift.

Anmälan är inte bindande

home.bitcom.se/fiberklippan

2. Klicka på ”Formulär”
efter ”Anmäl intresse här”
3. Fyll i dina uppgifter samt
om du är intresserad av
fiberanslutning eller inte
Intresset sammanställs sen
per område.

Om du har "vanlig" telefon och byter till IP-telefon blir det minst 1500:billigare/år.
Jag som tagit detta initiativ heter Johan Morsing och har inget eget vinstintresse i mitt
engagemang, bara intresse av bättre internet och tjänster!

E-post: fiberklippan@bitcom.se
Facebook: Fiber Klippan

Blir vi tillräckligt många kan det börja hända något…

QR-kod till intresseanmälan

