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MÅLET

• Etablera ett stabilt fibernät till det fördefinierade området och dess medlemmar.

• Tillsammans säkerställa snabbare bredband, välfärdstjänster och mer valfrihet till era 

föreningsmedlemmar.



TELIAS ERBJUDANDE

Vi sköter hela planeringen, 

grävarbete och installation. 

Vi drar en fiberkabel fram till ditt 

hus och in till en anslutningspunkt 

i huset. 

Fiberföreningen

• Värvar medlemmar

• Tar in anslutningsavtal

• Skriver markavtal



ARBETSFÖRDELNING

Entreprenör

• Informationsmöten

• Projektering

• Tillståndshantering ex

TRV, LS

• Tidsplan

• Markavtal mall

• Projekteringsbesök

• Byggnation

• Driftsättning

• Överlåtande till Skanova

• Service av nät

• Efteranslutningar

Skanova

• Förvaltning

• Drift

• Underhåll

• Kabelutsättningar 

• Uppdatering dokumentation

Telia 

• Sammanhållande huvudroll

 Skanova

 Entreprenör

 Fiberförening

 Tjänsteleverantör

• Projektstödsverktyg 

”landsbygd.oppenfiber.se”

• Informationsmöten

• Anslutningsavtal mall

• Tidsplan

• Uppstartmöten

• Driftsättning

• Fakturering fiberanslutna 

hushåll

• Efteranslutningar

Fiberföreningen

• Värvar medlemmar

• Tar in anslutningsavtal

• Skriver markavtal



3. INSTALLERA FIBER, UTOMHUS OCH INOMHUS

Anslutning via befintliga kabelrör för telefoni eller nedgrävd kabel.

1. Kabelstråk i gatan.

2. Om det finns färdiga kabelrör som går att nyttja  

används dom annars kan vi behöva gräva.

3. Intag i husets yttervägg.

4. Fiberuttag och medieomvandlare  

(max 5 meter in i boytan).



Fiberföreningen

• Värvar medlemmar

• Tar in anslutningsavtal

• Skriver markavtal

INSTALLATION FIBER, UTOMHUS



DET HÄR INSTALLERAR VI INOMHUS HOS DIG

Medieomvandlare och fiberuttag

Integrerad medieomvandlare och bredbandsswitch  

(storlek 210×140×28 mm) som omvandlar fiberns  

optiska signal till den elektroniska signal som gör det  

möjligt att ansluta datainformationen till tv, bredband  

och telefoni.



ANSLUT DIN UTRUSTNING

Från medieomvandlaren kan du ansluta all din elektronik (trådlös anslutning kräver router).  

Du får en broschyr från installatören om hur inkoppling av medieomvandlare går till.

Router  

(frivilligt alternativ)

Tv-box

Telefoniadapter



TELIAS ERBJUDANDE VÄLJ MELLAN

Fiberföreningen

• Värvar medlemmar

• Tar in anslutningsavtal

• Skriver markavtal

Kombinationserbjudande
Bredband 100/100 och TV-Paket Lagom 

samt Play+ lagom

18 900 kr
(200 kr i rabatt ges vid digital 

signering av avtalet)

Dela upp betalningen

Från 339 kr/mån.

(60 månader)

Öppen fiber

21 900 kr
(200 kr i rabatt ges vid 

digital signering av avtalet)

Dela upp betalningen

Från 393 kr/mån.

(60 månader)

BREDBAND 100/100 och TV-PAKET LAGOM samt Play+ Lagom (tv på alla skärmar)  
(449 KR/MÅN 12 MÅN, DÄREFTER ORD.PRIS 658 KR/MÅN)



BESTÄLLA FIBERTJÄNSTER VID VAL AV ÖPPEN FIBER



TJÄNSTER I VÅRT KOMBINATIONSERBJUDANDE  TV-PAKET LAGOM, 

PLAY+ LAGOM OCH BREDBAND

KOM IGÅNG  
INGÅR!

INGA    
STARTAVGIFTER,  

ROUTER OCH
TV-BOX INGÅR

BREDBAND 100/100 och TV-PAKET LAGOM samt Play+ Lagom (tv på alla skärmar)  
(449 KR/MÅN 12 MÅN, DÄREFTER ORD.PRIS 658 KR/MÅN)



TV-PAKET LAGOM 40 KANALER

Tv-kanaler:

Playtjänster:
Ditt tv-utbud ingår i Play+

tv i din mobil, dator eller surfplatta:



WIFI ROUTER & TV BOX

Arris VIP 4302

Snygg, designad tv-box från Arris som är fem gånger snabbare än  tidigare tv-
boxar. Med Netflix och Youtube förprogrammerat i tv-boxen  kan du luta dig 
tillbaka och titta på allt du önskar. Inte nog med det, ställ  tv-boxen var du vill 
och styr den via Bluetooth med den senaste  fjärrkontrollen från Ruwido, 
värde 199 kr.

• Fem gånger snabbare än tidigare tv-boxar
• Netflix och Youtube förprogrammerat i boxen
• Fjärrkontroll med Bluetooth
• 1 GB RAM
• 256 MB flashminne

• Telias WiFi Router Plus (TG799vac Xtream
• Stöd för 2,4 GHz och 5 GHz
• Trådlösa hastigheter uppemot 920 Mbit/2
• Inbyggd Tv-sändare

Wifi router Plus

Modem och router i ett så att du lätt kan surfa  
trådlöst. Med Wifi-routern får du ett lättskött och  
säkert hemmanätverk. Du kan koppla in datorer, tv,  
stereo, spelkonsoler och annan hemelektronik så att  
alla enheter fungerar tillsammans.
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ER KONTAKT PÅ TELIA

Patrik Rhodén
0701-800 510
patrik.rhoden@teliacompany.com


