Fiber i Bjurbäck?

Ja, det är fullt möjligt!
Mullsjö tecknade förra året ett samarbetsavtal med
Telia angående fibernät.
Detta gör att vi i Bjurbäck nu har en unik möjlighet att
få våra fastigheter anslutna till fibernät!
Därför vill vi nu se hur många som kan tänkas vara
intresserade.

Vad kostar det?
Anslutningsavgiften är 19 900 kr per fastighet.
Priset inkluderar hela byggnationen samt installation i
hemmet.
Man kan välja mellan månadsbetalning (60 månader)
eller att betala en engångsfaktura.
Om ni ansluter er till fibernätet utan att teckna någon
tjänst/abonnemang så har ni ingen månadskostnad
men kan när som helst välja att börja använda er
anslutning.
Via fiber kan man få bredband med hastighet upp till
1000 Mbit, hundratals TV-kanaler och telefoni.
Månadskostnaden blir därför helt beroende på vilka
tjänster som väljs men generellt blir det billigare än
att ha separat bredband, TV och telefoni.

Anmäl intresse NU!
Om ni är det minsta intresserade av att få fiber i
Bjurbäck anslutet till er fastighet, anmäl ert intresse
senast 31 mars enligt nedan.
Maila till: fiber@bjurback.nu
eller
SMS’a / ring Klas på telefon: 072 – 39 38 558
Vänligen uppge namn, adress, fastighetsbeteckning,
mobilnummer och e-postadress.
Intresseanmälan är inte bindande utan är bara till för
att undersöka intresset och möjligheten att gå vidare.
Så fort vi fått in intresseanmälan kommer ett
informationsmöte att hållas tillsammans med
entreprenör och Mullsjö kommun.
Om ni hyr är det viktigt att ni ger informationen till
hyresvärden.
Om ni är helt ointresserade av erbjudandet vore det
bra om ni meddelade det.
Hör av er om ni behöver extra informationsblad.

Varför fiber?
Snabbhet
Fibernätverk har inte samma begränsningar som mobilt
bredband eller ADSL. Det är upp till 100 gånger snabbare. Fiber
är också framtidssäkert då man ännu inte har nått den
maximala överföringshastigheten.
Öka företagandet
Med fibernät får du större möjligheter till att förbättra ditt
företagande. Tjänster via internet fungerar mycket bättre med
fiber.
Nyinflyttning
Fibernätverk främjar nyinflyttning och kan ge möjligheten för
bosatta att bo kvar.
Distans
Fiber ger dig möjlighet att effektivt handla och delta i
utbildning på distans.
Billigare
Spara pengar på billigare telefon, TV och bredband med
fibernätverk.
Framtiden
Allt fler ärenden kommer att skötas via Internet i framtiden.
Fastighetens värde
Mycket tyder på att fastighetens värde ökar med
fiberanslutning.
Tillgänglighet
Fibern kan användas för Internet, TV och telefoni. Fiber
placeras i rör i marken vilket gör den betydligt mindre känslig
för nedfallande träd etc.

