
Finspångs Stadsnät – Ett öppet nät 



Finet 
 
 
 Ett av kommunen helägt bolag 

 
 Två affärsområden - IT-service & Stadsnät 
 
 Öppet nät = Alla leverantörer är välkomna 
 
 Finns i hela kommunen 



Vad är fiber? 

 Optofiber är en kabel där man använder optiskt ljus för 
dataöverföring i stället för elektriska pulser.  
 

 Optofiberns överföringskapacitet är enorm, överföringskapaciteten 
begränsas bara av den teknik som finns i ändarna på förbindelsen 
 

 Fiber är en glasstav som kan ha från flera millimeters diameter ned 
till mindre än ett hårstrås diameter. 
 

 Optofibern är okänslig för elektriska störningar 
 



Varför fiber? 
 
 
 
Några skäl till att välja fiber 

 
 Driftsäkert 
 Framtidsäkert 
 Värdeökning på din fastighet 
 Ger ökad möjlighet för en levande landsbygd 
 Extremt höga hastigheter 
 Billigare i längden 
 Nedgrävd  
 Åsksäker 

 
 
 
 

 Fiber är inte längre framtiden, den är här nu! 
 
 
 

 



4G eller ADSL 
 
 4G 
 Mobilt bredband är instabilt och hastigheten begränsas av avståndet till 

masten. Dessutom blir bandbredden sällan den utlovade - ju fler som 
använder det, desto långsammare går det.  
Mobilt bredband är därför mest ett komplement till bredband via fiber. 
 

 ADSL 
 ADSL är i allmänhet lika med telenätet, har inte tillräcklig kapacitet för 

framtidens behov. Bandbredden påverkas av avståndet till närmaste 
ADSL-station. Dessutom åldras nätet och håller därför på att avvecklas. 
 
 
 



Tjänster på stadsnätet 
 

 
 
   

Internet 

TV 

Telefoni 



 
 
 Hastigheter från 1Mb till 100Mb  

(Utrustning som installeras hos dig klarar 1Gb) 

 
 Pris ex. 10 MB kostar ca 215 kr/mån 
 
 Finets leverantörer idag 

 

Internet 



Telefoni 
 
 Du kan behålla dina vanliga hemtelefoner 
 Du kan behålla ditt nummer 
 Du slipper dyr nätavgift 

 
 Ring billigare… 

 
 Pris exempel från 0 kr/mån i fast kostnad 

 
Du kan beställa telefoni från samtliga av våra internetleverantörer  
samt du kan enbart ha telefoni utan Internet. 



TV 

 
 Kabel-TV 

 Signal via vanlig TV-antennkabel 
 En avgift – för en eller flera TV-apparater 
 Digital och HD-kvalitet kräver digitalbox samt 

programkort, en per TV 
 

 TV via bredband (IP-TV) 
 Signal via bredbandsnätet 
 Digitalt och HD kräver digitalbox samt ett 

programkort per TV 
 

 Internet TV = Netflix, Viaplay, SVT play m.fl.  
 



Kabel-TV 

 Analog-TV från Transit 
 18 kanaler till alla TV-apparater utan boxar  
 Anslut med vanlig antennkabel till din TV 

 
 Pris 135kr/mån 

 
 Digital-TV från Canal Digital  

 C-More, Viasat m.fl. 
 Grundpaket med 17 digitala kanaler och 3 HD kanaler 
 Möjlighet att välja till en mängd olika kanalpaket 
 
 Grundpaketet (T1-Bas) inklusive analoga utbudet  
   Pris169 kr/mån 

 
 

 



IP-TV/Bredbands-TV 

 Canal Digital 
 Grundpaket med 14 + 3 HD kanaler  
 Grundpaketet kostar 169 kr/månad 
 Möjlighet att välja till en mängd olika kanalpaket 

 
 

 ComHem 
 Basutbud 17 kanaler + 2 HD kanaler 
 Tripleplay (Internet, TV och Telefoni) 

 
 Pris 149 kr 

 



Prisexempel 

Exempel månadsavgift hos annan leverantörer  
Bredband ADSL 8 MB med IP-telefoni 389 kr/månad 
TV (21 kanaler)    149 kr/månad 
Totalt per månad:   538 kr för tre tjänster 
  
  
Exempel månadsavgift hos Finets leverantörer  
Bredband 10 MB    ca   215 kr/månad 
Telefoni     från 0 kr/månad 
Digital-TV (17 kanaler)   från 149 kr/månad 
Totalt per månad:   364 kr för tre tjänster 
 
                       Skillnad 174 kr/mån eller 2.088 kr/år 

Prisexempel på månadsavgift vid tecknande av olika tjänster 



Erbjudande 

 
 Finet samarbetar med Byarådet. 

 
 Vi behöver få in 100 avtal i ert område 

innan den 19 augusti 2014. 
 
 Kostnaden per villa är 14.900 kr 

 
 Du gräver själv på din tomt från 

tomtgräns till fastigheten och gör 
håltagning i väggen där du vill att 
fibern ska dras in. 

     Vår entreprenör kan hjälpa till med detta mot en kostnad. 

 
 

 

 
 

 
 

Projekt Rejmyre 



Områdeskarta 

 
 

 

 
 

 
 



Preliminär tidsplan 

 Infomöten har hållits 14:e och 27:e maj 
 

 Avtal inlämnade senast 19 augusti 
 

 Återkoppling till er med utfall under v.35 
 

 Grävning på era tomter under augusti-oktober 
 

 Grävning av området hösten/vintern 2014 
 
 Anslutning av fiberkonverterare när 

grävarbetet är klart. 
 



Kundportalen 

 
 

 
 



Frågor 
 

 

 
 Har du några frågor är du 
     välkommen att kontakta 

 
 

 Anna Klingstedt  eller  Angelica Gilenmyr 
0122-24677        0122-24683 

 
 




