VANSBRO FIBERS ÖPPNA NÄT FÖR VILLOR

Valfrihet för villaägare
Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer,
internet, digital-tv, telefoni, data, film, spel, nytta och nöje.

Digital-tv, internet, jobbet och valfriheten.
Allt i en fiber.
Välj det framtidssäkra Vansbro Fibers öppna nät.

Teknikskifte – dags att välja!
De gamla vägnäten för kommunikationer s krotas
för att de inte klarar framtidens krav på ökad
prestanda och fler tjänster. De gamla näten
släcks ned och ersätts av modern digital teknik
och det blir nödvändigt att välja en ny lösning.

VANSBRO FIBERS
ÖPPNA NÄT 
ansluter f astigheter
i hela 
Vansbro kommun

Snart finns alla tjänster via en enda fiberan
slutning. Teleledningarna och kabeltv-näten
kommer inte att kunna hänga med in i framtiden.
De trådlösa alternativen kommer att förbli ett bra
och viktigt komplement.

Ett öppet nät för alla
ger låga priser och mångfald
Vansbro kommun bygger ett modernt, snabbt
och framtidssäkert fibernät för dagens och mor
gondagens kommunikationer. Det är ett öppet
nät för hela kommunen som alla kan ansluta sig
till. Ett nät där tjänsteleverantörerna konkurrerar
med varandra och där slutkunderna fritt väljer
och byter tjänster som de vill. Konkurrensen
leder till hög kvalitet och låga priser.

Valfrihet för villor
Vansbro Fibers öppna nät ansluter fastigheter
i hela Vansbro kommun. Det öppna nätet gör
Vansbro attraktivare och mer bekvämt. Det är
valfrihetens nät. Du kan alltid välja mellan olika
leverantörer och tjänster och byta när du själv
vill.

Får jag hjälp med
grävningen?
När är
installationen
klar?

Hur
installerar
man fibern?
Hur väljer jag
leverantör av
teletjänser?

Vad ska
jag ha en
snabb uppkoppling
till?

Kan jag jobba
hemifrån nu?

Vad kostar
det?

Kapaciteten i fibern är i det närmaste
gränslös och kan ökas i takt med att kraven
ökar i framtiden. Vansbro Fibers öppna nät är den moderna,
öppna och långsiktiga ersättaren
när gammal blandteknik tjänar ut.

Information om vilka
tjänster som finns 
hittar du på webben

Och det här är bara början!
Och du kommer att vilja ha
resten också.

www.valjtjanst.se

Snabbare internet

Jobba och studera hemifrån

I Vansbro Fibers öppna nät finns flera internet
leverantörer och tjänster att välja mellan. De
levererar upp till 1000 Mbit/s dubbelriktat och
har riktigt snabba utfarter till internet.

Tack vare den höga hastigheten i fibernätet kan
du obehindrat sitta hemma och arbeta, online
med servrar och kollegor på jobbet, med samma
prestanda som om du vore där.

Digital-tv är redan här

Spela och LAN:a

Digital-tv är framtidens tv. Redan idag kan du
titta på digital-tv via det öppna nätet. Det finns
flera programpaket, från baspaket till filmpaket
att välja mellan. Detta kopplas till din vanliga tv.

Plugga in din dator eller din spelkonsol direkt i
mediaboxen och spela onlinespel riktigt snabbt,
lokalt i det öppna nätet eller via internet.

Hyr film direkt
Hyr film direkt via nätet och se filmen när det
passar dig.

Billig bredbands-telefoni
Koppla sladden till den telefondosa som med
följer abonnemanget. Telefondosan ansluter du
till första telejacket och på så vis kan du använda
både fasta och trådlösa telefoner. Du behåller
också ditt gamla nummer.

Larmutrustning,
övervakning och styrning
Trådlösa larm, inbrottslarm, brandlarm, larm mot
vattenläckage och trygghetslarm använder det
öppna nätet för att kommunicera med larm
centralerna. Liksom utrustning för övervakning
och kontroll, till exempel kameror, temperatur
sensorer, mätdatainsamling, styrning av värme
och ventilation.

Trygg backup via det snabba nätet
Du kan låta automatisera din backuptagning
till en servertjänst på det öppna nätet. Inga fler
bekymmer med förlorade data om din hårddisk
kraschar.

Shoppa
Ringa
Studera
Se på digital-TV
Surfa snabbt
Anslut inbrottslarm
Jobba hemma
Hyr film
Spela
Använd för automatisk backup
Med Vansbro Fibers öppna nät är det ingen risk att tv-bilden blir sämre när någon annan
surfar på nätet. Mediaboxen säkerställer prestanda för varje port, även för HDTV.

Mediaboxen
För att fördela den snabba fiberanslutningen
till olika tjänster används en mediabox. Den
omvandlar och säkerställer prestanda för inter
net, tv, telefoni och andra tjänster. Till den
ansluts datorer, nätverk, tv-boxen, telefoni
dosan, larmenheten och så vidare.

Enkelt att ansluta sig, anmäl dig via vansbro.se
eller med talongen på baksidan i denna broschyr

Cirka 60 procent för byggstart
Vansbro Fibers öppna nät ansluter villaområden
och byar, dock inte enskilda villor.
När området når cirka 60 procent påbörjas
projekteringen. Först till kvarn gäller!
På vansbro.se kan du också läsa om hur det går
till, vad leverantören gör och vad du behöver
göra, till exempel gräva kabeldike på egen tomt.
Så snart fiberanslutningen är klar kan du välja din
internetleverantör och börja använda nätet.

Långsiktig och framtidssäker
Även om en fiberanslutning kan vara en lite
större investering så ger det långsiktigt en god
ekonomi. Om du lånefinansierar investeringen på
10 år, med exempelvis 3 procents ränta kostar
anslutningen 200 kronor per månad. Detta
belopp är enkelt att spara in tack vare de låga
tjänstepriserna. Vi kan idag bara fantisera om
vilka internettjänster som kommer att finnas i
framtiden, exempelvis e-hälsa, Internet of Things,
Smarta hem, med mera. En villa ansluten till
nätet har dessutom ett högre marknadsvärde.

Grävning
Vi gräver fram till din tomtgräns. Därifrån gräver du
ett 30–40 cm djupt kabeldike fram till den punkt där
kabeln ska dras igenom väggen. Vill du ha hjälp med
grävningen kan vi erbjuda det, och för det arbetet
kan du få rotavdrag.
Innanför väggen monterar Vansbro Fiber media
boxen och du ansvarar i din tur för att dra fram el till
denna.

Nätverk
Från mediaboxen kopplar du upp den utrustning och
det nätverk som du vill ha för data, telefoni och tv.
Du kan använda både fasta och trådlösa nätverk.

VANSBRO FIBERS ÖPPNA NÄT
Ett samarbete mellan Vansbro kommun och MittNät
VANSBRO KOMMUNS vision är att alla
invånare, hushåll och fritidsboende, företag
och arbetsställen – oavsett var i kommunen
de befinner sig, ska ha möjligheter till digitala
kommunikationer på likvärdiga villkor utifrån
de krav som finns i samhället.
Kommunens mål är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s och resterande 10 procent
ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s år 2020.
Redan år 2016 bör 40 procent ha tillgång till
bredband med en hastighet av 100 Mbit/s.
Mer information hittar du på:

www.vansbro.se

MITTNÄT är samverkansbolaget som ska verka för
öppna neutrala stadsnät i Vansbro, Arvika, Forshaga,
Hammarö, Karlstads, Munkfors och Åmåls kommuner.
Samverkansbolaget ska underlätta bredbandssatsningen
genom att samarbeta kring de frågor där det finns en
vinst i att gå samman, som exempelvis tjänsteutbud
och stödsystem. Samtidigt behåller respektive kommun
sin lokala närvaro, drivkraft och ägandet av det fysiska
fibernätet.
Det är viktigt att varje kommun, oavsett storlek, har
samma möjligheter att utveckla och bygga ut bredband
i sin kommun och det är precis det som engagemanget
i MittNät möjliggör.
Totalt i de sju kommunerna bor det cirka 163 000
personer i cirka 76 000 hushåll. Att det finns potential
att nå så många kunder ökar intresset för leverantörer
att erbjuda sina tjänster i näten.

Du hittar mer information om
Vansbro Fibers öppna nät och dess
möjligheter på www.valjtjanst.se

Intresseanmälan för att ansluta sig till Vansbro Fiber (intresseanmälan är inte bindande).
Ni som redan gjort intresseanmälan behöver inte göra det igen.

Namn ………………………………………………………………………………………………………………………
Adress ………………………………………………………………………………………………………………………
E-postadress …………………………………………………………………………………………………………
Mobilnummer …………………………………………………………………………………………………………
Fastighetsbeteckning ……………………………………………………………………………………………

SKICKA ELLER LÄMNA
ANMÄLAN TILL:
Vansbro kommun
Medborgarhuset
780 50 Vansbro

