Fiberutbyggnad I Svalövs/Eslövs
kommun- Vart Börjar vi installera?
Optisk fiber är
framtidens media och
erbjuder den bästa
lösningen för
bredbandstjänster
såsom Internet, TV
och Telefoni.
Med Skåne Öppna Stadsnät
får ni ett öppet stadsnät. Ni
kan då själv välja leverantör.
Vi ger alltid fullservice vid
installation.

Kontakta oss:
inf0@skaneoppna.se
046-733580

Bäste fastighetsägare
Vi börja nu få en bild över byggnationsplanerna I Svalöv/Eslövs
kommun.

Utbyggnad
Vi är mycket tacksamma att så många har gett oss förtroende att
kunna leverera en fiberanslutning till er fastighet. Nedan finner ni
en karta över det område som är klar för installation. (Kartan
finns också på vår hemsida www.skaneoppna.se)
Området är inte definitivt, dvs ligger man i gränser men inte har
skickat in avtal så finns självklart möjlighet att bli ansluten.
Kontakta oss då.
Då vi har fått in mycket avtal kommer byggnationerna att pågå
under 2017 samt in på 2018. Genom att vi nu vet vart vi kommer
att bygga vet vi också vart vi har möjlighet att expandera från efter
att detta område är byggt.
Det betyder alltså att vi fortsätter vår expansion efter att detta är
byggt.

Boende i områden som Norrvidinge, Håsteslöv, Trä , Olstorp är de som kommer att
installeras först.

Priset ändras
I och med nya skatteregler finns möjlighet till RUT–avdrag.
Vi har därför beslutat att utnyttja detta och ert pris kan i dagsläget alltså bli 16 300 kr. Har
man skickat in avtal med endast ROT så kommer vi att självklart också ansöka om RUT.
Alla får betala lika hos oss.

Får jag samma pris om jag ansluter mig sen ?
Nej det får man inte!
De priser som vi går ut med just nu är baserat på att vi bygger ett område. Väljer man att
inte sluta sig vid byggnationen bli priset i framtiden på offert. Priset avgörs gå hur långt
man är från närmsta fiberskåp och hur mycket arbete som krävs. Man får räkna med
minst 25 000kr och uppåt för en installation.

Vad händer just nu?
Vi har beställt nya maskiner som inte har kommit. Vi hoppas få dem leverera inom 14
dagar. Det är beställt utsättningar i Norrvidinge. Det betyder att andra företag med
kablar i mark skall märka ut var dessa finns. (tex elkablar och telefonkablar).

Beställning
Beställning gör du på www.skaneoppna.se där, Det går också bra att ringa vår kundservice.
Du är givetvis välkommen att kontakta oss för ytterligare
information. Antingen via e-post info@skaneoppna.se eller på telefon 046-733580.
Välkommen!
Med vänlig hälsning,
Henrik Öhrberg,säljare
tel 046-733580

