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Information gällande fiberanslutning till Vetab Bredbands öppna stadsnät!

Erbjudande om delbetalning av anslutningsavgiften i Korsberga
Samhällsföreningen har under snart ett års tid drivit en förstudie över intresset om bredband via
fiberanslutning i Korsberga.
Vetab har stött hela arbetet och även deltagit i ett antal informationsmöten. Vid en ganska tidig del
av förstudien gjorde Vetab en kalkyl över anslutningskostanden, baserat på de som var
intresserade vid den tidpunkten, och kom fram till att vid 85 stycken anslutningar blir
anslutningsavgiften 15 000 kr per styck.
I priset ingår projektering, grävning till tomtgräns, kabeldragning, skarvning, montage, anslutning,
utrustning i kopplingspunkten samt CPE (kundswitch) i din fastighet. All utrustning är förberedd för
Gigabit-nät, dvs. 1000 Mbit/s. Planerad fiberetablering är hösten 2013.
Det fattas idag en del fiberbeställningar, varför Vetab har beslutat att hjälpa till med
anslutningsavgiften via erbjudande om delbetalning. I stället för att betala hela anslutningsavgiften om 15 000 kr direkt, ges möjligheten att sprida ut den på 36 månader á 435 kr.
Avbetalningen kommer att samfaktureras med den ordinarie nätavgiften, f.n. 80 kr/månad för
privatkund. Samtliga priser är inklusive moms.
Fyll i ditt anslutningsavtal och markavtal samt lämna det i Peter Sjöbladhs brevlåda, Vetlandavägen
8, så att vi kan komma upp i det antal anslutningar vi behöver för att kunna starta utbyggnaden.
En fiberanslutning till din fastighet är en långsiktig och framtidssäker investering i din fastighet
vilket även resulterar i en positiv värdeförändring av fastigheten. Via stadsnätet får du stor valfrihet
att välja på över 100 stycken olika tjänster från ett 15-tal olika tjänsteleverantörer utan långa
bindningstider.
Se www.vetebbredband.se för aktuellt utbud och prisinformation.
Det skulle vara tråkigt att behöva skjuta på utbyggnaden av bredband i Korsberga men visar det sig
att intresset är för lågt måste vi på Vetab prioritera andra områden och då kommer det att ta något
eller några år innan vi kan återkomma till Korsberga, och då under de gällande förutsättningarna.
Prata med dina grannar!
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