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Viktig information angående Fiberanslutning! 
Tillgång till öppet och neutralt fibernät 

Från kommunens hemsida: 
”Upplands Väsby kommun har som mål att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till en 
bredbandshastighet på minst 100 Mbit/s senast år 2015.”  
 
Varför installera Fibernät? 
Hur kommer det att se ut i framtidens kommunikationsnät? Kapacitetsmässigt är en fiberanslutning det 
absolut bästa om man skall vara framtidssäker eftersom fibern har i stort sett obegränsad kapacitet. Framtida 
tjänster kommer att kräva mer kapacitet och nya tjänster inom t ex omvårdnad och omsorg kommer att 
kunna erbjudas via denna anslutning. 

Styrelsens arbete kring detta 
Styrelsen för Skälby tredje samfällighetsförening har tillsatt en ”kabel-TV” grupp. Avtalet med Comhem 
som idag är vår leverantör av bl. a TV, bredband mm går ut i augusti nästa år är omförhandlat till ett nytt två 
års avtal och som börjar gälla per den 2012-01-01. Vi har valt att skriva ett kortare avtal med Comhem med 
tanke på utbyggnaden av fibernätet enligt ovan som enligt uppgift tidigast kommer vara klart hösten 2012.  

Information om Comhem och fibernät kommer att läggas upp av Styrelsen på www.skalby3sam.se/. 

I Svensk Infrastrukturs erbjudande ingår följande: 

Om vi gör en kollektiv anslutning av fibernätet (ca 80 % av berörda fastigheter) får vi: 

• Installation av fiberanslutning.  
• Bredbandsanslutning på 100/10 Mbit/sek i 36 månader. 
• Telefoni i 36 månader med en minimidebitering på 66 kr som man också får ringa för. (ytterligare 

samtalskostnader tillkommer). 
• Kostnad för TV utbud betalas till vald TV operatör beroende på utbud. 

Allt detta för 499 kr/månaden i 36 månader (vid utnyttjande av ROT-avdrag). 

Det går också att betala installationen på en gång om man vill och då är beloppet ca 17 900 kr (vid 
utnyttjande av ROT-avdrag). 

Vid försäljning av fastigheten kan ca 17 900 kr dras av varvid installationen i princip blir kostnadsfri.  

Svensk Infrastruktur kommer att ge information om anslutning, teknisk lösning mm samt skicka ut en 
anmälningsblankett. Cirka 80 % måste vara intresserade av att ansluta sig för att den kollektiva lösningen 
ska gälla. Att ansluta sig i efterhand kommer att kosta ungefär 2-3 gånger så mycket enligt Svensk 
Infrastruktur. Personliga besök kommer att bokas med varje fastighetsägare med representanter från Svensk 
Infrastruktur där man har möjlighet att få svar på de frågor man har. För mer information gå in på 
www.upplandsvasbyfibernat.se/default.aspx . 
 
 
 


