Vill du öka värdet på din fastighet?
Vill du framtidssäkra dess kommunikation?
Anslut din villa till Halmstads stadsnäts fibernät!

Nu finns det möjlighet att ansluta din fastighet!
Som du säkert märkt har vi fått nyasfalterade infartsvägar
till Vilshärad. Vi har dessutom, som kanske inte alla vet, fått
indraget fiberledning för kommunikation utmed
Vikenvägen. Båda dessa åtgärder är initierade av att Oringen kommer att ha en deltävling här i Juli.
Det är Halmstads stadsnät som arbetar med att erbjuda
Vilshärad snabb och framtidssäker kommunikation via fiber
i Vilshärad. En fiberanslutning innebär att din fastighet i en
handvändning kommer att få en informationskapacitet som
räcker för mycket lång tid framöver (tekniken medger upp
till 1 Gigabit idag).

Vad krävs för att få fiber indraget i huset?
För att fortsätta utbyggnaden i Vilshärad krävs det att det kommer in intresseanmälningar till
Halmstads stadsnät. Detta gör man lättast på www.fibertillvilla.se. På sidan kan man även se hur
många i Vilshärad som anmält sig. Det som krävs för att dra igång utbyggnaden är cirka 50%
intresserade hushåll. Observera att intresseanmälan inte är bindande utan det blir man först vid
kontraktsskrivning.

Varför fiber från Halmstads stadsnät?
Fibertekniken erbjuder hög överföringskapacitet samt stabilitet. Detta möjliggör att ansluta flera
funktioner såsom surfning, tv, telefoni.
Stadsnätet är ett öppet nät där olika tjänsteoperatörer kan erbjuda sina tjänster. Detta är viktigt då
konkurrensen kommer att pressa priserna och hålla kvaliteten uppe till gagn för oss.
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Kostnader
Att ansluta sitt hus idag kostar 4800kr, som engångskostnad, om man är med i första rundan. Att
efteransluta sig kommer att kosta 18000kr. En månadskostnad på 125kr/månad tillkommer.
Jag har bara gjort ett räkneexempel eftersom nästa alla har olika krav, önskemål och förutsättningar.
Telia 8 Mbit/s bredband + fast traditionell telefoni: 389kr (+ trafikavgifter) första året därefter 439kr
Fast avgift från Telia för telefonledning: 145kr
Totalt: 584kr
Bredband2 10 Mbit/s bredband + ip-telefoni*: 268kr (varav 69kr kan ringas för därefter tillkommer
trafikavgifter).
Fast avgift från Halmstad stadsnät: 125kr
Totalt: 393kr
*Du behåller ditt nuvarande nummer och kan koppla in befintliga telefoner.
Besparing: 191kr/mån!

Värdeökning på villan
Vid genomgång av artiklar och kommentarer på nätet så nämns en värdeökning på runt 50000kr för
en villa med fiber. Värdeökningens storlek är svår att bedöma då den beror på massor av
faktorer…men det som alla är entydiga om, är att det definitivt är ett köpargument och gör villan
lättare att sälja om fiber finns indraget!

Frågor och funderingar?
Jag har ingen kommersiell
koppling till Halmstads stadsnät
utan bor i Vilshärad och har
upptäckt att vår familjs
bredbandsbehov ökat mer och
mer. När jag såg att rör för fiber
lades ned inför O-ringen så
undersökte jag möjligheten att få
fiber till vårt hus och kom då i
kontakt med Halmstads stadsnät.
Om ni har några frågor så är ni
välkomna att kontakta mig.
Staffan Thuresson
staffan@deltaofsweden.com
Neckaflostigen 8
31041 Gullbrandstorp
070-5612572
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