
Ansök på www.mmvfiber.se 

Missa inte framtidens 

teknik!  

 

Fiber används till Tv, 

telefoni och bredband. 

 

15 november är sista 

datum för att gå med! 

 

Nya regler för 

bidragsansökan, inget  

bidrag ges för kostnader 

som uppkommer efter 

start av projektet. 

Vill du ta del av bidraget, 

gå med nu! 

Styrelsen  

Hör gärna av er med frågor! 

Fiberföreningen i Mollaryd, 

Molla & Vesene Ek. för. 

Gabriel Björnsson Ordf. 0709-

346704 

Jan-Erik Bengtsson V ordf. 0706-
818507 

Anna Helstad Sekr. 0705-
223539 

Simon Sjöqvist Kassör 0735-

135579 

Urban Andersson Ledamot 0708-
964101 

Simon Wendt Ledamot 0706-
437845 

Adam Brunnegård Ledamot 0760-
144800 

Ari Petroff Suppleant 0709-
225061 

Anders Persson Suppleant 0768-
174605 

    

Exempel1 Fiber med 

lån2 

Fiber3 

Bredband 329 kr 350 kr 350 kr  

TV 209 kr Ingår  Ingår 

Telefoni 165kr Ingår  Ingår 

Insats 0,00 kr 20 000 kr  20 000kr 

Lån 0,00 kr 20 000 kr 0 kr  

Ränta (årsränta) 0,00 kr 5,20%   

Amorteringsperiod 

(år) 0,00 kr 10   

Månadskostnad 
(Förändring)   -214 kr  -353 kr 

Totalt 703 kr 564 kr 350 kr 

    

  

Antal år tills 
fiberanslut-

ningen har 
lönat sig: 

12 5 

1:Exempel 
Inkluderar: 
1. Telia Adsl 8Mbit 
2. Viasat Underhållning & Dokumentär 
3. Telia Bas hemtelefon Öppningsavgift och samtalstaxa tillkommer 
2:Fiber med lån 
Beroende på operatör och insats men i exemplet Telia. 
1. 100Mbit bredband  
2. Kanalpaket lagom 17 kanaler 
3. Bredbandstelefoni. 

Kalkyl 

3:Fiber utan lån 
Beroende på operatör och insatsen i exemplet Telia.  
1. 100Mbit bredband  
2. Kanalpaket lagom 17 kanaler 
3. Bredbandstelefoni. 



Används till telefon, tv och internet 

Det går fortfarande att använda sitt 

gamla telefonnummer även om 

man byter till fiberuppkoppling. 

För att koppla upp sig 

till fibernätverket behöver man inte 

ha en dator. Man kan använda det 

även om man bara vill utnyttja det 

för telefon och tv. 

Genom en fiberledning har man 

möjlighet att koppla in larm och 

övervakning via webb-kamera av 

exempelvis sin bostad. 

Med IP-telefoni ringer man både 

betydligt billigare och säkrare än 

genom dagens koppar- och luftbur-

na ledningar. IP står för internet-

protokoll. 

Det är en fördel att ansluta sin 

fastighet till fiber från början, du 

väljer själv vilka tjänster du vill 

teckna. 

Värt att veta om fiber 

Beprövad teknik 

Fiberoptiska kablar började 

användas redan på 1970-talet och 

är sedan länge den normala 

tekniken för både telefoni och 

datatrafik på långa avstånd. Det är 

nästan bara i de lokala näten från 

telestationerna ut till abonnenterna 

som den gamla tekniken med 

kopparkabel ännu finns kvar. 

Klarar störningar 

Eftersom information i fiberoptiska 

kablar överförs via ljussignaler är 

det oerhört driftsäkert och 

okänsligt för störningar.  

Stor kapacitet 

Kapaciteten i en fiberoptisk kabel 

är mycket stor och kan utan 

problem samtidigt användas för 

både telefon, tv och internet. 

Dagens fibernät klarar minst 

1 Gigabit per sekund både till och 

från användaren 

Tänk på! 

Att i vårt område kan du oftast 

inte få mer än 2 Mbit/s ADSL 

eftersom avstånden är långa till 

telestationerna. I den gamla 

kopparledningen kan du max få 24 

Mbit/s framtidens teknik kommer 

kräva högre hastigheter. 

Mobilt bredband är oftast dyrare 

och inte lika stabilt som en fast 

anslutning. 

Att bidrag till fibernät ges nu, 

vill du vara med och dela  

kostnaden med övriga i området 

skall du anmäla dig redan idag! 

Månadskostnaden för TV, Telefoni 

och bredband blir lägre med fiber 

än dagens lösningar. De flesta 

sparar in anslutningskostnaden på 

ungefär 5 år. Sedan sparar man 

pengar varje månad. 

Anmäl er på www.mmvfiber.se 

eller använd bifogad blankett. 


