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Fiberutbyggnad Kimstad Nygård
Under våren 2019 tog Mark Tobin kontakt med mig och visade sitt intresse för
fiber. I enlighet med de diskussioner jag har haft med Mark samt de diskussionerna
som han har haft med fastighetsägare i området, har vi beslutat att bygga ut vårt nät
till de fem fastigheter som ligger vid Kimstad Nygård.
Förutsättningarna för att vi ska bygga ut vårt nät till området är dels att samtliga
fastigheter beställer en fiberanslutning och dels att vi lyckas teckna de erforderliga
tillstånd/avtal som krävs för att vi ska kunna gräva för och förlägga kanalisation i
marken.
Varför fiber?
Genom att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät framtidssäkrar du huset så att
du kan åldras där du trivs som allra bäst, utan att behöva bekymra dig om att inte
kunna bo kvar. Du höjer värdet på huset samtidigt som du får stabilare och snabbare
surf. Du slipper på så sätt störas av en bild som fryser just när de är som mest
spännande i din favoritserie eller barn som klagar på att spelet laggar.
Anslutningsavgift
Avgiften för anslutning till vårt öppna fibernät är 19.000 kr. I avgiften ingår
utbyggnad av nätet till området samt installation av fiber i huset, exklusive grävning
på den enskilda tomten. Som fastighetsägare kan man välja att gräva själv på
tomten alternativt beställa tomtgrävning från vår entreprenör för 140 kr per meter.
Hur ni vill göra meddelar ni vid hembesöket.
En anslutning till vårt nät
När ni beställer en anslutning får ni en färdig, fungerande fiberanslutning som tar er
ut på vårt öppna nät. I vårt nät finns idag 16 tjänsteleverantörer som levererar olika
tjänster till olika priser. Ni kan redan idag se de leverantörer som finns i vårt nät
samt vilka tjänster de erbjuder genom att gå till vår webbplats nodra.zmarket.se. Ni
kan mixa fritt mellan de olika tjänsteleverantörerna och på så sätt skapa er egen
bredbandslösning.

Med din fastighet ansluten till vårt fibernät får du, jämfört med ADSL eller mobilt
bredband, snabbare surf. I vårt nät finns idag tjänster med upp- och nedladdningshastighet om 1 000 Mbit/s. Med snabbare surf och en stabil uppkoppling kan du
enkelt arbeta eller studera på distans.
En fiberanslutning är dessutom en stabilare uppkoppling än både ADSL och mobilt
bredband. Vår fiber ligger nergrävd i marken vilket gör den okänslig för
elektroniska störningar såsom åska. Till skillnad från ett mobilt bredband är din
fastighet den enda som använder din fiber. Du slipper på så sätt trängas på en
mobilmast, där hastigheten av din uppkoppling är beroende av hur många som för
tillfället använder samma mast som du.
Att förbereda din fastighet med en fiberanslutning är en investering, då den med
största sannolikhet kommer öka värdet på ditt hus. Även om du i dagsläget inte ser
behovet av en snabbare uppkoppling eller en stabilare surf, kan du förbereda
fastigheten till den dag då du kommer att tröttna på en svag och svajig uppkoppling.
Anslutningsavgiften (samt eventuell kostnad för tomtgrävning) är den enda kostnad
du har i och med utbyggnaden, så länge som du inte gör ett aktivt val av
tjänsteleverantör.
Under utbyggnad
Du som vill ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät behöver skicka din
beställning så den är oss tillhanda senast måndag den 5 augusti 2019. När datumet
har passerat och samtliga fem fastighetsägare har beställt en fiberanslutning
kommer vår projektör söka de erforderliga tillstånden/avtalen som krävs. Därefter
kommer respektive fastighetsägare bli kontaktade av vår entreprenör Svagströmsinstallationer. De kommer boka tid för hembesök där de tillsammans med dig
kommer överens om vart dosorna ska placeras invändigt samt hur grävningen på
tomten ska utföras. Vill ni beställa tomtgrävning av vår entreprenör meddelar ni
detta vid hembesöket.
Under Pågående fiberutbyggnad på vår hemsida www.nodra.se kan ni se vad som
händer i området och när nästa steg i processen kommer att tas. Har ni frågor
angående utbyggnaden är ni välkomna att kontakta mig på telefon 011-15 35 93
eller mejl emma.skanser@nodra.se.
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