
Vill du ha bredband via fiber?
Hej, du som bor i Lindö!
Vi vill än en gång tacka för att vi fick komma på Lindö villaägarförenings informationsmöte i tisdags och vi 
hoppas att ni som var där tycker att ni fick bra och saklig information om fiber. 

Anmäl ditt intresse på nytt
Vi vill nu veta hur många i Lindö som är intresserade av att ansluta sig till fiber från kommunen och som inte 
kommer ansluta sig till fiber från andra aktörer så att vi kan planera vår etablering i Lindö. När vi ser hur intresset ser 
ut i Lindö för fiber från kommunen så kan vi göra upp en mer detaljerad plan för byggnationen. Vi gör därför 
en omstart på www.fibertillalla.se och ber er som är intresserade av fiber från kommunen att på nytt gå in och 
anmäla ert intresse. 

Pressade priser
Med kommunens fibernät får du tillgång till ett helt öppet nät 
med fri konkurrens bland tjänsteleverantörerna. Fri konkurrens 
betyder pressade priser vilket gör att många kan sänka sina kostnader 
för telefoni, TV och internet. 
På www.norrkopingbredband.qmarket.se ser du vilka företag som 
kan leverera internet, tv och telefoni till dig. 

Vår vision
Vårt mål är att alla norrköpingsbor ska få tillgång till en stabil 
och framtidssäkrad internetanslutning med hög kapacitet. När du 
väljer kommunens fiber är du en del av vår vision om ökad 
tillgänglighet och bättre förutsättningar för boende och företag 
i hela Norrköpings kommun. 

Läs mer om hur anslutningen går till på vår webbplats www.norrkopingvattenavfall.se

Välkommen som kund till Norrköpings bästa fibernät!

Priset för anslutning är 19 000 kr

Anslutning till fiber under 2017

Norrköping Vatten och Avfall bygger fiber på uppdrag av Norrköpings kommun.

Hösten 2016 samlar vi in avtal i Lindö

Glöm inte att nyregistrera dig på fibertillalla.se



Det går med ljusets hastighet

I ett fibernät skickas signalerna som ljus 
vilket gör att överföringen går i ”ljusets 
hastighet” – betydligt snabbare än i gamla 
kopparnätet och inte påverkat av till exempel 
åska eller annan belastning på nätet. 

En långsiktig investering för din fastighet

Fibernätet kommer att fungera många 
generationer framöver. En fastighet som är 
ansluten till fibernätet ökar i värde och blir 
mer attraktiv och lättare att sälja. 

Kopparnätet är gammalt 

Dagens kopparnät är långsamt och ganska 
sårbart. Det håller också på att fasas ut på 
många håll. Inom några år kommer 
telefoni och internet via kopparnätet att 
försvinna. 

Bättre än mobilt internet

Många har idag bra mobil uppkoppling så 
länge de har nära till en mast. Men med 
mycket film- och TV-tittande blir datatrafiken 
stor och räkningen till mobiloperatörerna kan 
bli väldigt hög om den räknas per överförd 
megabyte. Kostnaden för fiberkabel blir 
däremot alltid densamma, ovasett hur 
många megabyte du använder. 

Full konkurrens – spara pengar med öppet nät!

Du kommer att få tillgång till ett så kallat öppet nät. Det innebär att du kan välja 
vilken tjänsteleverantör du vill. Full konkurrens betyder pressade priser vilket gör 
att många kan sänka sina kostnader för telefoni, TV och internet. 

Redo för en snabb framtid

Den vanligaste tjänsten i fibernät idag är 
100 Mbit/s Internet. Det finns dock tjänster 
att beställa på upp till 1000 Mbit/s. Fibern i 
sig klarar ännu högre hastigheter. Framtidens 
tjänster kan komma att kräva riktigt höga 
hastigheter och då är din fiber redo för detta. 

En bättre upplevelse

Vi tittar allt mer på Playtjänster, video on 
demand och streamar musik och film. Det 
ställer också nya krav. En TV som är ansluten 
till fiber får en bättre bild och en högre upp-
lösning än vid en anslutning via marknätet 
eller parabol.

Fler tjänster kan komma i framtiden

Idag använder vi fibernätet främst till telefoni, 
internet och TV. Många ansluter också sina 
inbrottslarm, övervakningskameror och 
värmepumpar och styr dessa från en dator 
eller mobil. I framtiden kommer ännu fler 
tjänster att kunna erbjudas via fibernätet, till 
exempel trygghetslarm. 

Underlättar distansarbete

Med hjälp av fibernätet kan fler bo där de 
vill bo och företag kan etableras på nya 
platser eftersom fibernätet gör det lättare 
att distansarbeta. Antalet resor till och från 
arbetet innebär också en minskad belastning 
på miljön. 


