Glöm inte att anmäla er
fastighet i laxå till fiber
Hej,
Open infras Informationsmöte där kommunen och länsstyrelsen närvarade gick över
förväntan och redan har 20% av permanentboende anmält sig till projektet. Vi söker
nu kontakt med övriga boende eftersom vi alla är angelägna om att bygga ut fiber till
Tived, Kyrkhävden och Borasjön.
Vi förstår att boende i glesbygden runt Laxå har väntat länge på fiber och vår ambition
är att i slutet av november bekräfta ett byggbeslut. För att lyckas med detta behöver vi
få kontakt med er snarast möjligast. Om boende som i tidigare projekt gjort en
anmälan lägger en ny beställning med oss vore detta en tillräcklig volym för oss att
leverera fiber till glesbygden i Laxå.
Zitius gjorde bedömningen att Open Infra hade störst sannolikhet att säkerställa fibernät på
landsbygden i Laxå och överlät därför befintligt stödmedel till Open Infra. Om vi alla hjälps
åt är vi övertygade om att fiber äntligen kommer levereras till Laxå.
Bifogat på baksidan finner ni vårt erbjudande.
Kontakta mig så går vi igenom alternativen och hjälper er att läggas in i projektet.
Med vänliga hälsningar

Rizwan Nawaz
Open Infra
rizwan.nawaz@openinfra.com
073-623 17 85

När du har fiber kan välja vilken tjänsteleverantör du vill ha på: openinfra.com

Open Infra Core AB
openinfra.com, 010-492 71 00
Stadsnätsbolaget, Öppna Stadsnät och Svensk Infrastruktur heter från 2020 Open Infra.

Erbjudandet för permanentboende
Startavgift: 21 900 kr
- vi tar hand om marktillstånd
- vi planerar tillsammans med dig hur vi ska gräva på tomtmark
- vi gräver, installerar, monterar och färdigställer en komplett fiberinstallation i
fastigheten
Din fastighet får ta del av stödmedel från Länsstyrelsent, därav slutpriset på 21 900 kr.
Summan betalas efter att arbetet är utfört. Minsta kostnaden för installationen är 21 900 kr – det
kan bli högre i några fall. Om man inte vill bli installerad på vanliga arbetstider eller exempelvis om
man inte vill ha någon fasadbox.
Det går inte att ansöka om vare sig ROT eller RUT i ett stödmedelsprojekt.
När fakturan kommer efter installation kan man välja att delbetala summan på 21 900 kr på antingen
24 eller 36 månader. Då tillkommer en startavgift på 995 kr (för delbetalningen) samt en aviavgift på
45 kr /mån.
När nätet är installerat och klart och tjänst aktiveras tas en serviceavgift ut på nätet. Denna är 9
kr/månad och tas ut årligen på faktura. Den fakturan är på 108 kr per år.
Förutom detta betalar man inget till oss utan endast för de tjänster man vill ansluta i nätet.
För att läsa fullständiga villkor går man in på:
Länk till OpenInfras portal

Erbjudandet för fritidsboende
Startavgift: 21 900 kr inklusive ROT och RUT
+299 kr delbetalning under 24 månader. Under 24 månader ingår Sommar-bredband
och året runt larm.
- vi tar hand om marktillstånd
- vi planerar tillsammans med dig hur vi ska gräva på tomtmark
- vi gräver, installerar, monterar och färdigställer en komplett fiberinstallation i
fastigheten
Din fastighet får ej ta del av stödmedel från Länsstyrelsen, därav nyttjar vi ROT (2 940 kr)
och RUT (4 900 kr). Om man inte har utrymme för vare sig ROT eller RUT blir
startavgiften 21 900 kr + 2 940 kr + 4 900 kr = 29 740 kr.
Sedan tillkommer ett finansieringsupplägg om 7 176 kr som är uppdelat i 24 månader på
299 kr per månad. Man betala direkt eller dela upp betalning enligt ovan på 24 månader.
Det tillkommer då också 995 kr i uppläggningsavgift samt 45 kr /mån i aviavgift.
Under 24 månader ingår tjänster från Internetbolaget och Gardio, bredband och Larm:
Bredband Flex från Internetbolaget. Abonnemanget har 24 månaders initial bindningstid
och startar med 1 MBIT/S. Kund har 6 månader med 250 MBIT/S att disponera i max 2
perioder per 12-månadersperiod.
Gardio Hemlarm med HD-Bilder i mobilen, 2 HD kameror och fria väktarutryckningar.
Larmet kan köras på 1 MBIT/S så det fungerar åtet runt.
När nätet är installerat och klart och man sätter igång med en tjänst tas en serviceavgift
ut på nätet. Denna är 9 kr/månad och tas ut årligen på faktura. Den fakturan är på 108
kr per år.
För att läsa fullständiga villkor går man in på:

Länk till OpenInfras portal
Open Infra Core AB
openinfra.com, 010-492 71 00
Stadsnätsbolaget, Öppna Stadsnät och Svensk Infrastruktur heter från 2020 Open Infra.

