FIBER – inte bara internet
info@fiberklippan.se | Facebook: Fiber Klippan
Nu kommer det att dras fiber i Klippans kommun. Det är Bjäre Kraft som har påbörjat projektet att dra
fiber i hela kommunen. Detta i samråd med Kommunen och på initiativ av medborgarna.
Därigenom säkras uppkoppling av tele och internet, nu när det gamla kopparnätet och
växlarna avvecklas i hela landet.
Fiber är så mycket mer än bara internet. Du får en helhetslösning med internet, telefoni
och TV samt en framtidssäker lösning för din fastighet. Normalt får du en lägre månadskostnad som
betalar investeringen i genomsnitt inom 6-7 år.
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.












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.
 ADSL skickar informationen via koppartråd. Den installerades för länge sedan och är
föråldrad. Nu utvecklas nya tjänster i rasande fart och behovet av kapacitet bara ökar.
Fiberkablar klarar detta både idag och i framtiden. Telia har redan börjat avveckla
kopparnätet på flera håll i landet. Antalet abonnenter i kopparnätet blir färre i och med
fiberinstallation, men underhållet kvarstår. Det blir dyrt för Telia 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 byter till tjänster via fibern.
Hur mycket kommer min månadskostnad sänkas med om jag skaffar fiber?
 Detta är beroende på hur snabbt internet du vill ha, önskad telefonlösning, samt vilka TVkanaler du är intresserad av och vad du betalar idag. Fullständig prislista och utbud finns
på Bjäre Krafts hemsida.
Vilka betalningsalternativ finns?
 Det finns tre sätt för en fastighetsägare att betala för fiberanslutningen.
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 bli ca 25 000 kr, istället
för 16 750 kr som det kostar om man går med nu.
Det är mycket effektivare att dra fiber till alla på en gång än att behöva komplettera i
efterhand. Därför är det bra att passa på nu när projektet börjar.

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".
Bjäre Kraft samlar intresse på bjarekraft.se, välj: Anslut dig - Områden där vi samlar intresse.
Bor du i område som fått avtal? Skicka in avtalet till Bjäre Kraft.
Saknar du avtal? Kontakta Bjäre Kraft 0431-44 54 20 eller niklas.maltesson@bjarekraft.se)
eller mejla namn/adress till info@fiberklippan.se så får du ett nytt i lådan.

