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Supersnabbt bredband via fiber?!

Lomma 2014-03-21

för fibern på 6 år blir månadskostnaden för installationen 208 kr/mån de första sex
åren (uppgifterna är delvis hämtade från Höllvikens bredbandsinitiativ).

Nu är det dags!
Nu är det dags för oss i Lomma att ta det stora steget in i framtidens IT-infrastruktur.
Ta chansen att anmäla ditt intresse för att Lomma så snabbt som möjligt ska få
tillgång till bredband, tv och telefoni via fiber på http://bredbandlomma.com/anmal/

OBS! Från dag 1 när fibern är ansluten till ditt hem så kommer du alltså att
vara ansluten till supersnabbt bredband som är framtidssäkrat och, om man
använder räkneexemplet ovan, efter sex år ha en lägre månadskostnad jämfört
med din nuvarande anslutning som förr eller senare inte kommer att räcka till
dina bandbreddsbehov.

Vad handlar detta om?
Just nu pågår ett ideellt initiativ i Lomma, ”Bredband i Lomma”, som går ut på att
ansluta så mycket som möjligt av Lomma tätorts villabestånd till supersnabbt
bredband via fiber. Tillsammans kan vi som invånare skapa oss en bra
förhandlingsposition och få de bästa priserna på installation från operatörerna.

Det är hög tid att skicka in din intresseanmälan. Den är inte bindande. Missar du det
nu, så kommer ingen påminnelse att skickas ut. Antalet intresserade är avgörande för
om ditt område kommer anslutas eller inte. Väljer du att avstå och istället vänta med
att ansluta din fastighet kan du räkna med att priset då kommer att bli avsevärt högre.

Varför just nu?
Vi är en grupp personer i Lomma som tröttnat på dåliga uppkopplingar till höga
priser. Dessutom märker vi att det finns ett intresse hos andra Lommabor och vill
även undvika att bredbandsaktörer tar initiativet och skapar lösningar för vissa
områden som inte är till bästa möjliga villkor för oss konsumenter!
Varför fiberanslutning?
Om 5 år beräknas hushållen i Sverige ha mer än tiodubblat sin mängd av digital
trafik. Anledningen till att det ökar så kraftigt är efterfrågan på mer bandbredd för
ljud/musik, rörliga bilder på internet, TV (HDTV/UHDTV), telefon mm. Då kommer
inte nuvarande anslutningar att räcka långt.
Högre hastighet och stabilare bredband (minst 100Mbit/s dubbelriktat)
Fiberkabeln är långt ifrån fullt belastad med dagens tjänster och i dagsläget kommer
du inte ens använda 1 % av den möjliga kapacitet som finns. Detta gör att
fiberanslutningen klarar framtidens krav och ger stabil och säker TV, telefoni och
bredband under många år framöver.

För mer information, titta på http://bredbandlomma.com.

Gör din intresseanmälan redan idag!
via http://bredbandlomma.com/anmal
eller fyll i nedanstående formulär och skicka till
(eller lämna i brevlådan hos din områdesambassadör nedan):
Bredband i Lomma (arbetsgruppen)
Björkgatan 17
23431 Lomma

Senast den 16/4 2014 vill vi ha din intresseanmälan (ej bindande).

☒ Ja! Jag är intresserad av supersnabbt bredband via fiber (skriv TYDLIGT med
VERSALER, tack)

Lägre månadskostnad!
Vad investeringen kommer att kosta per hushåll är lite tidigt att sia om eftersom det
beror på antalet intresserade, leverantörens villkor och så vidare. Vi har hämtat våra
siffror från initiativet ”Bredband i Höllviken”. Där kostade anslutningen 11795 kr
efter ROT-avdrag. Vi räknar dock med något högre här: 15000 kr efter ROT-avdrag.
Exempel, nuläge:
Telefoniabonnemang (Telia):
ADSL-anslutning (Telia 8/1 Mbit/s):
Summa:

145 kr/mån
338 kr/mån
483 kr/mån

Exempel, med fiberanslutning:
Tjänstepaket (Bredband2: 100/100 Mbit/s + telefoni):
Summa:

348 kr/mån*
348 kr/mån*

För- och efternamn:

E-postadress:

Gatuadress:

Postnr och ort:
234 ____ LOMMA

Telefonnr:

(*) 99 kr av de 348 kr/mån med fiber kan ringas upp. Om man fördelar investeringen
www.bredbandlomma.com

www.bredbandlomma.com

Mobilnr:

