
Fiber till Skanörsgården

Nu blir ditt område 
fiberansluten.

Visst ska du också vara med?

ERBJUDANDET!
6 995 kr
Låg engångskostnad!

395-495 kr per månad
(Beroende på hur många som ansluter sig)
21 TV-kanaler, 1 Gbit/s, Telefoni

Lämna in din anmälan
Anmälan lämnas till ordförande Mårten 
Pålssons brevlåda på Båtsmansvägen 53



Skanörgårdens fiber
Tillsammans med Sydantenn kan vi nu erbjuda dig som villaägare möjligheten att ansluta dig till 
villafiber. 

Det innebär att för en låg summa kan du få tillgång till supersnabbt bredband, kabel-TV och 
IP-telefoni. 

Med vänliga hälsningar

Tommy Sitsas
Försäljningsansvarig Sydantenn o. Tele AB

Varför behöver jag fiberanslutningen?

Behovet av snabbt bredband är att ladda ner 
filmer, spela spel eller streama serier eller film ökar 
ständigt. Med en fiberanslutning år du alla dessa 
möjligheter utan att din uppkoppling blir 
begränsande.

Vad kostar det?
Tack vare att Sydantenn bygger nätet är det 
billigare än någonsin att ansluta din fastighet 
med fiber, för bara 6 995 kr får du in fibern och är 
redo att börja använda tjänsterna. Kostnaden för 
installationen betalar du först när fibern är indragen i 
din fastighet och aktiverad.

Du betalar sedan en fast månadskostnad från 
395-495 kr, (beroende på hur många som
ansluter sig)  som inkluderar TV, Bredband och 
Telefoni. 

Vad är fördelarna med villafiber 
modellen?
Förutom den låga anslutningskostnaden 
ger modellen dig en ökad trygghet, och dels 
får ert område själv kontroll över vem som ska 
leverera tjänsterna i nätet.

Vilka förutsättningar finns för att jag ska
kunna anslutas.
För att Skanörsgården ska kunna bygga 
nätet förutsätts att tillräckligt många anmäler 
sig att fiberanslutas. Eftersom just ditt område 
fått denna möjlighet är det extra viktigt att vi 
får in din beställning så fort som möjligt.

Vad ingår i fiberinstallationen?
I kostnaden för din fiberanslutning ingår allt du  
behöver för att komma igång.

• Ingrävning till yttervägg
• Inborrning i fastigheten
• Installation och driftsättning av tjänstefördelaren

(Se nedan) i direkt anslutning till där fibern
kommer in i din fastighet.

Dessutom kan du beställa till tilläggsinstallationer 
som t.ex. data- eller TV-uttag, flytta tjänstefördelaren 
längre in i huset osv. Notera att denna typ av 
installationer genomförs vid ett separat tillfälle 
efter grundinstallationen.

Hur går installationen tillväga?
När antalet tecknade avtal i område når tillräckligt 
antal görs en beställning till Sydantenn. Då åter-
kommer vi också med en tidsplan för installationen. 
Först påbörjar man att gräva fram fiber till området 
Därefter görs installationen i respektive fastighet och 
då kommer även tjänsterna att startas.

Hur lång är avtalstiden?
Den första avtalstiden för områdets anslutning tillfi-
bernätet är på 10 år.

Efter den första avtalstiden är det upp till er sam-
rådsgrupp att besluta om en eventuell förlängning 
och vad den innebär.

Om du säljer din fastighet under avtalstiden kan 
du antingen överlåta ditt avtal till köparen (utan 
kostnad). Alternativt kan du förtidslösa ditt avtal. 
Vanligast är dock att en överlåtelse sker, då fiber är 
ett av dom vanligaste kraven av en köpare har idag!



Installationen
Installationen i din fastighet går till på följande sätt.
1. Uppmärkning av den tänka installationsvägen.
2. Fiber blåses fram till fastigheten.
3. Installatörerna borrar och drar in fibern i ditt hus och monterar fiberuttag där fibern kommer

in genom yttervägg.
4. Installatören installerar därefter tjänstefördelaren i anslutning till fiberuttaget.

Tjänstefördelaren kräver ett eluttag.
5. Beställer du några tilläggsinstallationer (ex. flytt av tjänstefördelaren) görs detta vid ett

senare tillfälle, alltså inte av installatören när fibern dras in.
6. Installationen är klar och du kan direkt börja använda tjänsterna.

Tjänstefördelaren
Tjänstefördelaren installeras där fibern kommer in i 
fastigheten. Från tjänstefördelaren kan du ansluta 
dina TV-apparater, datorer och telefoner.

Vid installationen får du med en instruktion som 
visar de vanligaste anslutningarna.

Kabel-TV via fiber
Genom din fiberanslutning får du tillgång till kabel-TV med både analog och digital signal.  
Det innebär att du kan fortsätta titta på TV precis som tidigare. Signalen får du ut på TV utgången 
på fiberkonvertern och kan lätt spridas vidare till dina befintliga TV-uttag.
I basutbudet får du kanalerna nedan i analogt:

Digitalt utbud
För att se hela basutbudet digitalt behöver du en digitalmottagare och ett 
programkort. Det  första programkortet kostar 39 kr/mån och ger dig tillgång till, utöver 
basutbudet ovan, även  nedanstående kanaler.

Välj något från vårt stora tilläggsutbud!



BAS BAS PLUS

Startavgift 0 kr 0 kr
Månadsavgift 0 kr 29 kr

199 kr 199 kr
Bindningstid 12 mån 12 mån

Öppningsavgift
Sverigesamtal (fast nät) 0,59 kr 0,47 kr
Mobilsamtal (Sverige)  0,59 kr 0,47 kr
Övriga destinationer  0,59 kr 0,47 kr

Samtalstaxa
Sverigesamtal (fast nät) 0,12 kr 0,10 kr
Mobilsamtal (Sverige)  1,49 kr 1,19 kr

Tilläggstjänster
Nummerpresentation  Nej Ja, ingår
Telesvar Nej Ja, ingår
Rabatt på utlandssamtal Nej Ja, 20%

Snabbt bredband!
Fibernätet ger dig dessutom tillgång till marknadens snabbaste bredband. Med 1000/1000 
Mbit/s är både dagens och framtidens behov uppfyllda.

Oavsett om du streamar video, spelar spel eller läser nyheterna online är du med vårt  
fiberbredband redo för framtiden.

I tjänsten ingår dessutom 5 st e-postadresser som du beställer via vår kundtjänst.

IP-telefoni
I din avgift ingår också Sydantenns IP-telefoni där du utan fast månadskostnad kan ringa och 
ta emot samtal. Du betalar alltså endast för de samtal som du ringer.

Telefonisignal går dessutom att ansluta till dina befintliga telejack och på så sätt får du samma 
funktion som tidigare.

Frågor?
Vi kommer att genomföra ett informationsmöte i ert område. Då har du möjlighet att få svar på alla frågor
du har gällande fberinstallationen och tjänsterna.

Du kan även ställa frågor till oss per mail fiber@sydantennn.se




