
VÄLKOMMEN
TILL FIBERRIKET



NU KAN DU FÅ ÖPPEN FIBER.
GRATTIS!

Supersnabbt bredband

Framtidens intelligenta hem

Tv på dina villkor

Smart telefoni



VAD ÄR FIBER

STABIL UPPKOPPLING

Tål åska och elektriska 

störningar.

PULSERANDE LJUS

Högre kapacitet, 

1 000 Mbit/s. 
AVSTÅNDSOBEROENDE

Snabb överföring utan

kvalitetsförsämring.



BREDBANDET SKA 
RÄCKA TILL MYCKET



MED FIBER KAN ALLA GÖRA 
DET DE VILL SAMTIDIGT.

Spela online-spel
Se på film Tv med full HD

Playtjänster

Spela online-spel

Lyssna på musik Streama

livesändningar



UTVECKLINGEN GÅR MOT
STÖRRE BANDBREDD

2007 Bolibompa är SVT:s första webb-tv

2008 ADSL vanligaste uppkopplingen, men fiber växer 

2009 SVT play startar

2010 iPad släpps (första surfplattan med wifi)

2011 Första smart tv:n börjar säljas

2012 86% använder internet i hemmet dagligen

2013 SVT börjar sända alla sina program på webben

2014 300 timmar video laddas upp på Youtube varje minut

2015 Netflix 49 miljoner användare

2016 Varje timme får 17 företag och hushåll fiber installerat från Telia



En totalentreprenad för byggnationen

Säkerställning av drift och funktionalitet dygnet runt

Kundtjänst och support för slutkunderna 

Kundtjänst för föreningen

Med Telia Öppen Fiber ingår: 



VÄGEN TILL ÖPPEN FIBER

Beställa fiber Installera fiber 

inomhus och utomhus

Planera fiberdragning Beställa fibertjänster

1 2 3 4



1. BESTÄLLA FIBER.

Föreningen accepterar anbudet från Telia.

Priset varierar för dom olika föreningarna.

Anslutningsgraden per förening är minst 95%

Föreningen förblir betalningsskyldig där vi fakturerar för 

samtliga hushåll efter installation.



2. PLANERA FIBERDRAGNING.

Vi detaljplanerar och projekterar för fiberbygget i ditt 

område. 

Vi bygger ut fibernätet. Hur lång tid det tar beror på hur 

stort området är, och vilka väderförhållanden som råder 

under perioden.

Innan fiberinstallationen sker i ditt hus bokar vi ett 

projekteringsmöte med dig. Tillsammans planerar vi 

hur installationen ska utföras hemma hos dig.



3. INSTALLERA FIBER, UTOMHUS OCH INOMHUS

Anslutning via befintliga kabelrör för telefoni eller nedgrävd kabel.

1. Kabelstråk i gatan.  

2. Om det finns färdiga kabelrör som går att nyttja 

används dom annars kan vi behöva gräva.  

3. Intag i husets yttervägg.  

4. Fiberuttag och medieomvandlare 

(max 5 meter in i boytan).

5. Eluttag 



DET HÄR INSTALLERAR VI INOMHUS HOS DIG

Medieomvandlare och fiberuttag

Integrerad medieomvandlare och bredbandsswitch 

(storlek 210×140×28 mm) som omvandlar fiberns 

optiska signal till den elektroniska signal som gör det 

möjligt att ansluta datainformationen till tv, bredband 

och telefoni.



ANSLUT DIN UTRUSTNING

Från medieomvandlaren kan du ansluta all din elektronik (trådlös anslutning kräver router). 

Du får en broschyr från installatören om hur inkoppling av medieomvandlare går till. 

Dator

TV

Telefon

Router

(frivilligt alternativ)

Tv-box

Telefoniadapter



4. BESTÄLLA FIBERTJÄNSTER

På oppenfiber.se presenterar vi våra tjänsteleverantörer samt deras utbud.



4. BESTÄLLA FIBERTJÄNSTER

Bredband

TV

Telefoni



Erbjudande till Er:

Telia Öppen Fiber.

Valfrihet – Välj själv bland flera olika 

tjänsteleverantörer.

Ett attraktivt erbjudande som sträcker sig 2017-11-30.

Normal leveranstidstid 6-12 månader.



TACK.




