Fiber!!!
Detta är en djungel för vem som helst och då pratar vi fiber, inte skog!
Obs detta är ingen formell rekommendation utan bara vad jag hört viskas i vinden.
Vad gäller själva installationen så är ett av stegen det som kommer att göras nu i juni.
Då drar de in kabeln i huset som kopplas till en box. Boxen kommer att placeras inom 5
sladdmeter från ingångshålet. Som jag förstod det så kan man utöka avståndet men får då
betala extra för varje sladdmeter. Det kan vara värt det så man inte får en tråkig box på en
vägg där man inte vill ha den.
Det är boxen och själva dragningen på tomten som vi har betalt en engångskostnad på över
20 000:-.
Till denna kopplar man sen en router som man bör se till ingår när man tecknar ett
abonnemang för bredband. Se till att få med en bra router som klarar den senaste
standarden AC för det trådlösa nätet.
De tre huvudtjänsterna man kan få är a) bredband, b) TV och c) telefoni.
Det viktigaste är att bestämma sig för vilka tjänster man behöver!
- I ett bredbandsabonnemang ingår uppkoppling med en viss hastighet och i den flesta fall
en router så att man får trådlös tillgång till bredbandet (=Wi Fi). Hastigheten på bredbandet
kan förslagsvis vara 100/100 MBit (hastigheten som du tar emot resp. sänder med). Det
räcker för alla normalanvändare och även för att ta emot TV och streamade tjänster. Den
som behöver högre hastighet än så vet förmodligen tillräckligt mycket om detta och klarar
sig utan råd.
Beroende på vad man vill skall ingå i abonnemanget så betalar man sen en månadskostnad.
Vad gäller möjligheter att sänka priset om man går samman så vet jag att det görs i
hyreshus.
Har inte hört att någon samfällighet som gjort det men frågan är ju fri.
Det rekommenderas att kolla uppsägningstiden. Uppsägningstiden har minskat under de
senaste åren och en del har bara en månads uppsägningstid. Det finns många bolag som
erbjuder bredbandstjänster via fiber. Försöka få till jämförelser mellan äpplen och äpplen,
så att säga.
Tittar man på https://www.fibertillalla.se/ och skriver in sin adress så kommer man till en
sida där tjänsteleverantörer finns.
Möjligen kommer det att finnas introduktionspriser när vi närmar oss. Det kan vara värt att
vänta med att beställa tills vi får erbjudanden efter att fibern kopplats in, vilket sker tidigast
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Har du en fast telefon idag och vill behålla en sådan ska du välja att IP-telefoni ingår (c).
Har hushållet bara mobiler med bra abonnemang kan man strunta i IP-telefoni och fortsätta
med att använda bara mobil.
Har du kört TV via Boxer (marksänt) eller Viasat (satellit) kan det bli billigare att lägga till ett
TV-paket till ditt bredband, men man måste kolla igenom vilka kanaler som ingår, kostnaden
för resp. alternativ och vilken bindningstid man har / kommer att få.
Ett tips om du har Boxer och övergår till TV via bredband är att låta takantennen vara kvar,
då kan du köra boxen utan abonnemang och se gratiskanalerna, SVT1 och 2, TV4, TV5 och
några till. Kan vara bra om bredbandet går ner några timmar!
Se upp med att många erbjuder ett lägre pris i 3, 6 eller 12 månader innan ordinarie avgift
tar över
Lycka till.
Magnus E
Ps Säkert finns det några datasnillen här ute i Tuna och hör gärna av er om ni har fler tips
eller synpunkter

