VÄLKOMNA!

Nu bygger vi ut i
Kyrkbyn!

Onsdagen 25/3 kl 19.00.
finns vi på plats i Älvdalens biograf för att
berätta närmare om hur Du ansluter Din villa
till Norra Dalarnas Stadsnät och svarar på
Dina frågor.

Älvdalens kommun på fiberkartan! Gör en intresseanmälan!
Under de två år som gått sedan Älvdalens kommunfullmäktige i december 2012 beslutade om den nya
bredbandsstrategin, har vi gått från noll fiberanslutna fastigheter till närmare ett tusen anslutna
fastigheter i Älvdalens kommun, allt ifrån Grövelsjön och Flötningen i norr, till Dysberg och
Evertsberg i söder.
Kartan nedan visar det ungefärliga antalet fiberanslutna fastigheter i Älvdalens kommun i skrivande
stund. Det grön/gröna är de som är färdiga med byggandet, och är uppkopplade eller på väg att bli det.
De röd/gröna är byar och områden som har kommit lite olika långt i fiberarbetet. En del har bildat
fiberföreningar, och flera arbetar med ansökningar till Länsstyrelsen eller är på väg att göra det. Det
blå/blåa området har möjlighet att ansluta sig direkt till stadsnätet.

Tack vare många engagerade fiberföreningar i flera av Älvdalens byar är vi nu på god väg mot det av
regeringen uppsatta målet: 90 % av medborgarna ska ha tillgång till en fiberanslutning om

minst 100 Mbit/s år 2020.

Vad gör kommunen?
Kommunen är hela tiden delaktig i de processer som äger rum ute i byarna, med råd och hjälp, och inte
minst genom att kommunen i flera fall bygger eller ordnar den kommunikation som byn behöver för att
ta sig ut i världen när byns nät är färdigt.
Kommunen lägger också med slang i samband med andra grävningsarbeten, för att förbereda framtida
fiberdragning. Kommunen bygger även upp ett eget nät i centralorten, men vi når också ut till många av
byarna. Vi kallar kommunens nät ”Norra Dalarnas Stadsnät”.
Projektering pågår nu för utbyggnad av fiber i flera kvarter i Älvdalens Kyrkby.
Just nu pågår arbete med att möjliggöra fiberanslutning för Dig som bor i Storbrottsområdet,
Kyrkbackenområdet, Östäng och Norra Kyrkbyn. Grävningsarbeten planeras starta i maj 2015, och
kommer att ske i prioriteringsordning utifrån intresseanmälningar.
Vill Du vara med från början bör Du snarast göra en intresseanmälan. Anmäl Ditt intresse på
den nya mailadressen fiberanslutning@alvdalen.se. Kanske har Du redan gjort intresseanmälan på
webben? Eftersom vi nu är på väg in i skarpt läge vill vi att alla som är intresserade anmäler sig nu,
oavsett tidigare anmälan. Maila alltså namn, adressuppgifter och fastighetsbeteckning till
fiberanslutning@alvdalen.se. Har Du ingen dator kan du ringa och anmäla Dig. När Du anmält
Ditt intresse kommer vi att skicka ett avtal till Dig, så att Du kan fundera vidare inför
informationsmötet på biografen, se nedan.
Hur går anslutningen till?
När kommunen fibrerar Din gata gräver och lämnar vi en anslutningsslang vid tomtgränsen till varje
fastighet, så att fastigheten kan anslutas.
När Du beslutat Dig för att ansluta Dig till stadsnätet tillhandahåller kommunen den slang som
behövs från tomtgränsen och fram till fastigheten. Grävning på egen tomt ombesörjes och bekostas
av tomtägaren. Du gräver ett grunt, smalt dike och lägger i slangen, som är smal som ett sugrör.
Därefter blåses fiber i mellan fastigheten och närmaste fiberskåp, och Du kan koppla upp Dig för att
beställa tjänster i stadsnätet.
Vilka tjänster finns i nätet? Gå in på http://alvdalen.openuniverse.se/, finns också som genväg på
www.alvdalen.se, och se i Tjänsteguiden vilka tjänster som finns i stadsnätet idag.
Vad kostar det? Anslutningsavgiften till kommunens stadsnät för villor är 19 900:- inkl moms. För
företag kostar det 25 000:- ex moms. Tack vare de lägre abonnemangskostnader man får, när man
utnyttjar data/telefoni/TV-tjänsterna via fiber, beräknar man att det tar endast 4-5 år innan man tjänat in
anslutningsavgiften, jämfört med tidigare tjänster.
Ta chansen att vara bland de första villaägarna i Älvdalens Kyrkby som ansluter sig till framtidens nät.
Idag är de flesta av allmännyttans lägenheter samt ett tjugotal företag i Älvdalens Kyrkby anslutna till
stadsnätet. Anmäl Ditt intresse till fiberanslutning@alvdalen.se!
Onsdagen den 25:e mars klockan 19.00 inbjuder vi till ett informationsmöte, i Älvdalens
Biografteater, där Du får mera information, och har möjlighet att ställa frågor. Kommunens
fiberinstallatör, Kringdata, samt kommunens kommunikationsoperatör (KO), Open Universe,
medverkar på mötet. Kom dit!
Läs vidare i denna information, så kan Du se vilka tjänsteleverantörer som finns hos kommunens
kommunikationsoperatör (KO) Open Universe.
Anders Barke
Stadsnät- och telefoniansvarig
tel: 0251-314 56
fax: 0251-314 79
e-post: anders.barke@alvdalen.se

ETT ÖPPET NÄT FYLLT AV
VALFRIHET OCH MÅNGFALD!
Norra Dalarnas Stadsnät erbjuder dig att ansluta din villa till dagens och framtidens
infrastruktur. En fiberanslutning till Norra Dalarnas Stadsnät ger dig många fördelar,
här är några:
•

Mångfald av tjänster för TV, Internet och telefoni

•

Tillgång till ett öppet nät (där många leverantörer konkurrerar på lika villkor)

•

Möjlighet att byta leverantör när du vill.

•

Möjlighet att flytta över all kommunikation till fibern.

•

Möjlighet att montera bort parabolen/ antennen/telejacket.

•

Billigare och snabbare tjänster.

•

Korta eller obefintliga bindningstider.

VÄLKOMNA!
Onsdagen 25/3 kl 19.00.
finns vi på plats i Älvdalens biograf för att
berätta närmare om hur Du ansluter Din villa till
Norra Dalarnas Stadsnät och svarar på Dina
frågor. Tag med Dina grannar och kom dit!

VILLAANSLUTNING
Med fiber rätt in i villan är långsamma internetuppkopplingar, paraboler och
antenner på taket ett minne blott. Nu får du möjlighet att flytta över all
kommunikation till fibern. Framtiden är här!

VALFRIHET PÅ RIKTIGT!
Du bestämmer själv vilken eller vilka tjänsteleverantörer du vill ha ur vårt stora
utbud.

Läs mer om Norra Dalarnas Stadsnät på:
alvdalen.openuniverse.se
Här finner Ni även hela utbudet av tjänster.

Med vänlig hälsningar:
Norra Dalarnas Stadsnät och Open Universe

