Nu påbörjar Sävast Kabel-TV
och BDTV uppgradering till
fiber i ditt område!

Viktig
information!
Anmäl dig redan idag!
Sävast Kabel-TV i samarbete med BDTV påbörjar nu första steget i att uppgradera områdets nät till
fiber. Nätet kommer att delas i tre delar med ny fiberteknik till varje del vilket innebär modernare utrustning och ett första steg i att kunna bygga fiber hem till varje hushåll till ett konkurrenskraftigt pris.
För dig som boende i området innebär det stora fördelar, och det bästa av allt - du som är medlem i
Sävast Kabel-TV behöver inte betala något för detta första steg!
•

Snabbare bredband till ett konkurrenskraftigt pris!
När första ombyggnadssteget är klart i höst så ökar kapaciteten i området mångdubbelt och varje
fastighet kommer att få snabbare bredband, upp till 250 Mbit/s för 275 kr per månad.

•

Mindre störningskänsligt nät
Genom ombyggnaden delas nätet i tre olika ”slingor” vilket gör att störningsrisken i nätet minskar
och en eventuell signalstörning i nätet begränsas till endast en slinga vilket gör den enklare att
identifiera och åtgärda snabbt.

•

Förberett för fiber ända vägen hem till dig
Under kommande år kan de tre delområdena byggas ut så att varje fastighet får fiber hela vägen
hem till huset. Vi räknar med ett anslutningspris på 9 900 kr/fastighet för de som vill ha fiber hela
vägen hem. För att kunna starta det utbyggnadssteget så tidigt som möjligt nästa år vill vi att du så
snart som möjligt anmäler ditt intresse på fiber.bdtv.se eller
genom att ringa oss på 0921-521 00 så att vi vet vilka
fastigheter som är intresserade.

PS; Även du som inte är ansluten till Sävast Kabel-TV kan anmäla
ditt intresse. Vi kommer då att kontakta dig med mer information.
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Frågor och svar
Vad innebär det första ombyggnadssteget?
För att lägga grund för att bygga
fiber hela vägen till varje hus
så börjar vi i år med att dela in
området i 3 delar och bygga om
kabelTV-nätet i dessa delar till
att bli matat via fiber istället för
kopparkabel samtidigt som vi
byter till modernare utrustning i
varje slinga.
Det innebär på kort sikt (i höst)
att kapaciteten ökar i varje
område vilket ger snabbare och
stabilare bredband samtidigt
som det på lång sikt (från nästa
vår) innebär att en första grund
för fiberanslutning till alla kvarter eftersom stamnätet då är
påbörjat.
Kommer föreningen att finnas
kvar i framtiden?
Föreningen ägs av dess medlemmar och utbyggnaden av
fiber innebär inte i sig att föreningen kommer att avvecklas.
Samtidigt har många föreningar
en svårighet att få ihop tillräckligt med ideella krafter för att
bilda en styrelse varje år, så vi
ser fibernätet som en möjlig
övergång till en ny infrastruktur
som drivs och underhålls på
kommersiella villkor samtidigt
som medlemmarna får fördel av
de insatser som gjorts i områdesnätet sedan föreningen bildades. Men det slutliga beslutet
för vad som händer med föreningen är upp till medlemmarna.
Jag vill inte ha fiber, vad behöver jag göra?
I nuläget behöver du inte göra
någonting, dina TV- och bredbandstjänster kommer att fungera som tidigare via kabelTV-nätet. Men du är alltid välkommen
att beställa fiber den dag du
känner att behovet finns eller
för att t.ex. förbereda för försäljning av fastigheten.
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Viktig information till dig som eventuellt
har tecknat fiberavtal med IP Only!
IP Only har gjort en säljinsats i området för att kunna bedöma
intresset av ett fiberprojekt.

Sävast Kabel-TV har redan startat ombyggnationen till fibernät
i 3 etapper, varav etapp 1 bedöms vara klar innan årsskiftet
2017/2018.
Observera att om ni inte utnyttjar er ångerrätt så har IP Only
rätt att ta ut en avgift för att bryta avtalet. Du har ångerrätt i 14
dagar från det att avtalet tecknats. Ring IP Only omgående på tel
0200-43 00 00 om du vill ångra ditt avtal.
Vårt sätt att tänka
Vårt sätt att bygga innebär att all din utrustning kan användas
och är framtidssäkrad. Om man väljer att övergå till IPTV via exempelvis IP Only så måste hela TV-nätet i fastigheten byggas om
och varje TV måste utrustas med en ny digitalbox eftersom inga
TV-apparater är kompatibla med den tekniken.
Pris för fiberanslutning till varje hus
Föreningen har valt att finansiera den första delen av utbyggnaden via egen kassa. Det innebär att det inte kommer att kosta
något för medlemmarna i steg 1. Alla medlemmar får glädje av
detta steg genom att nätet blir säkrare och bredbandet snabbare och vi har då även tagit ett första steg med matarkablar till
de olika delarna av Sävast.
För att sedan bygga vidare med fiber till de hus som önskar så
räknar vi med en kostnad på maximalt 9 900 kr/fastighet. Om
många är intresserade i samma område och byggnationerna kan
ske effektivt så kan vi komma ner i pris till uppskattningsvis
7-8 000 kr per fastighet vilket skall jämföras med de cirka 20 000
kr som övriga alternativ kostar.
Föreningens huvudsyfte är att säkerställa att en lokalt ägd
infrastruktur ger medlemmarna ett prisvärt och framtidssäkert
tjänsteutbud oavsett vilken typ av kabel som används.
För att hjälpa oss och BDTV att planera utbyggnaden så är det
viktigt att lämna en intresseanmälan på http://fiber.bdtv.se eller
genom att ringa BDTV på 0921-521 00 om ni redan nu är intresserade av fiber i framtiden. Det är inte en bindande beställning
utan bara en intresseanmälan på er adress, så återkommer vi
och BDTV med mer information om fortsatt utbyggnad i ditt
kvarter när vi vet hur intresset ser ut. Ju fler som anmäler sig
desto tidigare kan en utbyggnad påbörjas.
Vad händer om jag inte vill ha fiber?
Du behöver inte göra något, alla tjänster kommer fortsätta fungera som vanligt.

!

