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INFORMATION
från Bredbandsutbyggnad Bråta med omnejd

Mer att läsa finns på www.bratanet.se

Nu är det dags för alla boende i föreningens område att ta beslut om 
att vara med i fibernätet. Nu kan fastigheten ta del av de bidrag och  
subventioner som finns. 

Det blir billigare än idag- vad betalar du idag för internet, telefon 
och tv?  
- med trippleplay blir det ca 330 kr/ månad.

Varför ska jag ha fiber? -förutom det självklara att man får snabbt, 
stabilt och framtidssäkert bredband.



Nu är det alltså dags för alla boende i föreningens område att ta beslut om att 
vara med i fibernätet. Nu kan fastigheten ta del av de bidrag och  
subventioner som finns. Att avvakta med installationen av fiber till  
fastigheten innebär därför en betydligt högre kostnad för dig.
Senast den 1 februari 2015 behöver anslutningsavtal vara undertecknat för 
att få fiber till bidragspris max 19 000 kr.

Efter 1 februari fram till att grävmaskinen gått förbi gäller den faktiska  
kostnaden som är minst bidragspriset.
 
När nätet sedan är färdigställt gäller den faktiska kostnaden eller minst  
bidragspriset samt en anslutningsavgift á 5 000 kr som föreningen tar ut.

Preliminär grävstart är i mars 2015 och vi planerar att vara klar och ha nätet 
driftsatt under slutet av 2015.

Tjänster i nätet och kostnader för detta
Kommunikationsoperatören Net At Once erbjuder både gruppanslutning 
med Tripple play-abonnemang (Bredband/TV/Telefoni), korttids- 
abonnemang och enskilda tjänster. Utöver detta kommer det även att finnas 
möjlighet för företag att köpa tjänster i nätet.

Gruppanslutning Tripple play
Pris per månad för gruppaketet är ca 330:- /mån, då ingår:

•	 Bredband 200/200 Mbps
•	 Telefoni BAS	(IP-telefoni	där	du	kan	behålla	ditt	gamla	nummer)
•	 TV Mellan,	grundutbud	med	20	kanaler	inkl.	HDTV-box	med	stöd	
för	PVR	(möjlighet	att	spela	in	digital-TV	till	en	USB-hårddisk	direkt	
från	fjärrkontrollen).

•	 Serviceavgift till föreningen.	

I	abonnemanget	ingår	mediebox	samt	trådlös	
router	med	4	LAN-portar	och	2	telefoni-portar.	
För	99	kr	extra/	månad	kan du uppgradera 
till 1000/1000 Mbps. 



Korttidsabonnemang
För de medlemmar som har sommarhus i området erbjuder Net At Once  
korttidsabonnemang med bredband på 100/10 Mbps där man kan välja på 
1, 7 eller 30 dagars abonnemang efter att man löst en startavgift á 2 500 kr. 
Naturligtvis ska även serviceavgiften till föreningen betalas.

Det blir billigare än i dag
Kostnaden för dagens abonnemang telefoni, bredband via ADSL eller 
3G/4G samt eventuella TV-kanaler från te.x Viasat eller Boxer är förhål-
landevis dyra tillsammans och  kostar idag över 700:-/månad. Hastigheten 
och mängden data är begränsad om man har mobilt internet. Jämfört med 
gruppanslutet abonnemang via Bråta Fiber sparar du ca 370:-/månad. Detta 
gör att din investering i fibernätet kommer att vara betalt på mindre än 5 år.

Varför ska jag ha fiber?
Förutom det självklara att man får snabbt, stabilt
och framtidssäkert bredband finns det flera andra 
saker som talar för att du skall vara med och bygga 
vårt egna fibernätverk.

Telefoni
•	 Fibern	är	inte	känslig	för	åska.
•	 Lägre	fast	kostnad.
•	 Framtiden	för	dagens	kopparledningar	är	osäker.

Internet
•	 Högre	hastighet	både	till	och	från	fastigheten.
•	 Hastigheten	är	oberoende	av	avståndet	och	hur	

många som är uppkopplade.
•	 Inget	färdas	fortare	än	ljuset,	>15	000	000	Mbit/s
•	 Framtiden	för	dagens	kopparledningar	är	osäker.

TV
•	 Perfekt	mottagning
•	 Klarar	HDTV	format
•	 Tillgång	till	Play-kanaler	d.v.s.	se	på	TV-program	när	det	passar
•	 ”Video	on	demand”,	videobutik	över	nätet



Värdeökning på din fastighet
Värdet på din fastighet ökar, speciellt i jämförelse med andra som väljer 
att inte vara med. De flesta använder redan idag internet dagligen, men 
ett hus som har bästa möjliga teknikval för uppkoppling blir självklart 
mer intressant för husspekulanter.

Betalningsplan för anslutning
Vid tecknande av anslutningsavtal   3 000:-
Vid grävstart som planeras till mars 2015  7 000:-
Den 1 juni 2015                5 000:-
Slutbetalning när fibernätet är klar resterande          ca 4 000:-

Som medlem förväntas du att hjälpa till med arbetet under våren och 
sommaren med röjning, utmärkning av ledningsgator och informera om 
vilken som är den bästa ledningsdragningen i ditt område.
I	samband	med	indragningen	av	fiber	i	ditt	hus	står	du	själv	för	 
grävning på din egen tomt samt håltagning i fasaden för att dra in slang 
och fiber. 

 att läsa på: www.bratanet.se
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