Fibernät i Fornbo
Vi har alla fått ett erbjudande i våra brevlådor om en anmälan för att få bredband via fiber
installerade i området.
Bakgrunden är att Regeringen har satt upp ett bredbandsmål, att nio av tio hushåll i Sverige ska ha
tillgång till riktigt snabbt bredband om 100 Mbit/s senast år 2020.
Flens Kommun har därför startat ett projekt för att förverkliga Regeringens MÅL. IP-Only är
kontrakterade av Flens kommun att utföra arbetet med start hösten 2017
IP-Only är en del i detta samhällsprojekt och gräver nu ner fiber på många håll i landet. Fiber som gör
att fler kan använda Internet fullt ut under väldigt lång tid framöver.
Innan detta erbjudande kom, hade vi planerat att tillsammans med grävningen i Fornbo för
Kommunalt V/A även dra tomma rör för Fiber eller faktiskt installera Fiber samtidigt för Fornbo
Samfällighets medlemmar.
Nu ser vi att detta erbjudande är bättre för oss som bor i Fornbo. Samfällighetens medlemmar får
tillgång till Bredband kanske 5-7 år tidigare än när V/A kommer att installeras i området.
Vi kan inte heller förvänta oss att det blir billigare att installera bredband i Fornbo om några år
Flens Kommun storsatsar nu om några år är det troligen dyrare att starta om med enbart Fornbo som
kund.
Eftersom Kommunen är uppdragsgivare kommer projekteringen att skötas av en projektledare som
tar hänsyn till att området om några år även ska grävas upp för Kommunalt V/A
Grävningen av kanaler för fiber i området kommer att noggrant märkas ut och utföras på ett sätt så
att vi senare när V/A kommer inte får några problem med avgrävda eller förstörda
bredbandsinstallationer.
Schaktning och nedgrävning av fiberkabeln kommer att ske på 30-40 cm djup ner i marken.
Fiberkabel påverkas inte av frost som en V/A installation gör.
När V/A ska grävas ner, kommer det att grävas 1,5-2,5 meters djupa schakt/diken på frostfritt djup.
När det ska grävas för bredband så kommer det att bli ett smalt grunt dike på ca. 20-40 cm på
tomten till varje fastighet. Det kommer att vara noga markerat för att vi ska slippa tekniska problem
vid den senare djupare VA-grävningen på tomterna.
Gå gärna in på IP-Only:s hemsida för att läsa mer om alla de fördelar som vi kan få med en öppen
fiberlösning som vi har erbjudits www.ip-only.se/portal
Som fastighetsägare så kommer värdet på fastigheten att öka samtidigt som ni kan minska era fasta
kostnader för nuvarande Bredband och Telefoni! Om ni har Telia ADSL 10/2 och vanlig Telefon kan ni
spara upp till 300 Kr/ månad i 5-7 år! Det är mer vad fiberinvesteringen kommer att kosta nu!
Projektet erbjuder flexibla avbetalningsplaner för betalningen av fiberinstallationen. Ingen behöver
heller betala något förrän hela installationen är klar, besiktigad, godkänd och fungerande!
Sista anmälningsdag för Fiber med IP-Only är 03 mars 2017

Om ni har några frågor kan ni ringa till IP-Only:s projektledare John Agustsson 072-251 9128
Eller Leif Warbrandt Fornbo Styrelse 070 527 2169

