
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIBER – inte bara internet 

Ni har tidigare fått information från Bjäre Kraft angående deras satsning på fiber- 
dragning i Klippans Kommun.  
Det är inte bara internet som man ska koppla ihop med fiber, fiber är så mycket  
mer. Du får en helhetslösning med internet, telefoni och TV samt en framtidssäker  
lösning för din fastighet. Genom en lägre månadskostnad betalar sig investeringen  
i genomsnitt inom 6-7 år. 

 

 Vad ska jag med fiber till? 

 Fiber är en obegränsad informationskanal som levererar TV-kanaler, telefon samt väldigt 

snabb internetuppkoppling. Se fiber som en investering i fastigheten som höjer 

attraktionsvärdet på fastigheten och gör den framtidssäker. 

 Jag har telefon, TV och internet via ADSL idag, jag tror inte jag behöver byta. 

 När du ringer, tittar på TV samt surfar på internet gör du det via koppartråd. Den 

installerades för länge sedan och är föråldrad. I takt med att tjänster utvecklas i rasande 

fart så kommer behovet av kapacitet till hushållen bara att öka. Fiberkablar klarar trycket 

både idag och i framtiden. Telia har redan börjat avveckla kopparnätet på flera håll i 

landet. Antalet abonnenter i kopparnätet blir mindre och mindre i och med 

fiberinstallation, men underhållet kvarstår. Det blir dyrt för Telia att ha kvar denna 

lösning och det kommer inte göras investeringar för att förbättra tekniken, därmed 

kommer de avveckla den framöver. 

 Jag har bindningstid kvar på mina nuvarande abonnemang. 

 Fibern kostar inget per månad efter installation, det är endast kostnad på de abonnemang 

du tecknar. Har dina nuvarande abonnemang bindningstid kvar kan du låta de löpa ut 

innan du kopplar på fibern. 

 Hur mycket kommer min månadskostnad sänkas med om jag skaffar fiber? 

 Detta är individuellt, beroende på hur snabbt internet du vill ha, samt vilka TV-kanaler du 

är intresserad av och vad du betalar idag. Fullständig prislista och utbud finns på Bjäre 

Krafts hemsida. På baksidan av detta papper har jag sammanställt några förslag så ni 

snabbt kan räkna ut vad er månadskostnad kan bli. 

 Vilka betalningsalternativ finns? 

 Det finns tre sätt för en fastighetsägare att betala för fiberanslutningen. Som en 

engångsavgift, en månadsbetalning över 1-5 år eller genom att man hos banken lägger in 

anslutningsavgiften i sitt bolån med låg bolåneränta. Kontakta Bjäre Kraft för mer info om 

månadsbetalning. 

 Om jag inte ansluter mig nu kan jag göra det senare? 

 Du kan ansluta dig till fibernätet i efterhand, kostnaden kommer dock bli mycket högre. 

Enligt Bjäre Kraft kommer kostnaden för inkoppling i efterhand kosta ca 25 000 kr, istället 

för 16 750 kr som det kostar om man går med nu. Arbetskostnaden, som utgör den 

största delen av kostnaden, kommer troligen inte att minska framöver - snarare 

kommer den bli högre. Därför är det bra att passa på redan nu. 

 

Få mer information om fördelarna med fiber 
  

Läs på internet: fiberklippan.se | Facebook: Fiber Klippan 
 

Ni kan även kontakta Bjäre Kraft på telefon 0431-44 99 00 eller hemsida www.bjarekraft.se. 

 

Har du frågor och funderingar eller vill diskutera vad fiber kan innebära för dig, är du 
välkommen att kontakta någon i Medborgarinitiativet.  Vilka som ingår för respektive 
område finns listade på fiberklippan.se Menyval "Medborgarinitiativet". 

 
Har du inte kvar informationen och avtalet som Bjäre Kraft skickade ut?  
Mejla namn/adress till info@fiberklippan.se så får du ett nytt i lådan. 

 

info@fiberklippan.se | Facebook: Fiber Klippan 

Skicka in avtalet snarast! 
 

mailto:info@fiberklippan.se


 
 

Vilken hastighet för internet behöver jag?  

 
Hög 

För dig som vill ha 
snabbt bredband. 
Streama HD-film, sport, 
musik och spela online 
på flera enheter 
samtidigt. 

Mellan 

Det vanligaste valet. För 
dig som mailar, laddar 
upp bilder, kollar på 
webb-TV eller streamar 
musik och film.  

 

Låg 

För dig som använder 
internet till att betala 
räkningar, mailar, 
chattar, streamar 
mindre mängder video  
(t ex YouTube). 
 

Bahnhof 100/100 Mbit/s 

339 kr/mån 

Bahnhof 30/30 Mbit/s 

255 kr/mån 

 

Bahnhof 5/5 Mbit/s 

209 kr/mån 

 
Hemtelefoni ingår i priset på samtliga val 

Vilket TV-utbud passar för mig? 

 

+ 
Fiber-TV från Bjäre Kraft 139 kr/mån 
Kanalerna sänds både analogt och digitalt. Du 
kan koppla in hemmets alla TV-apparater utan 
att det kostar extra. Med fördel kopplar man 
fiber-TV:n till sin befintliga TV-slinga i bostaden 

och använder sina befintliga TV-uttag. 

Kabel-TV från Canal Digital  
Grundpaket T-2 Flex 229 kr/mån 
Det här är det smarta abonnemanget för dig 
som vill kunna välja och byta kanaler. I 
grunden har du ett antal fasta kanaler, sedan 
väljer du till åtta favoritkanaler, ett smidigt 
och prisvärt sätt att finjustera ditt TV-utbud. 
På så sätt får du ett kanalpaket som verkligen 
passar dina intressen. Du kan byta 
favoritkanaler en gång i månaden. Gäller för 
en TV, möjlighet att kunna se kanalerna på 

två TV finns mot extra kostnad. 

Samtliga uppgifter ovan är hämtade från www.bjarekraft.se, 2015-03-08. Ordinarie priser utan engångsavgifter  

och kampanjer. Fler val av tjänster och priser från andra leverantörer hittar du på www.bjarekraft.se.  

Välj vilken hastighet på internet och TV-utbud som passar dig och lägg ihop summan på dem. 
Jämför med din nuvarande fasta kostnad för internet och TV. Får du ett billigare alternativ med 
valen ovan, delar du kostnaden för fiberinstallationen, 16750 kr, med mellanskillnaden. Då får 
du fram hur många månader det tar innan du tjänat in kostnaden för fiberinstallationen. 
 

Det är inte enbart den fasta månadskostnaden som gör fiber till en bra investering.  

Läs mer om detta på andra sidan. 


