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Fiberutbyggnad	  i	  centrala	  Årjäng	  
	  
Under	  2015	  genomfördes	  en	  intresseundersökning	  om	  fiberanslutning	  för	  fastighetsägare	  i	  centrala	  
Årjäng.	  Denna	  visar	  att	  intresset	  för	  att	  övergå	  till	  en	  fiberanslutning	  är	  stor	  bland	  invånarna	  och	  
mycket	  stor	  i	  vissa	  områden.	  Årjängs	  Nät	  har	  därför	  gått	  vidare	  i	  processen	  och	  kommer	  redan	  under	  
våren/försommaren	  2016	  kunna	  börja	  bygga	  ut	  i	  de	  villaområden	  fiber	  önskas	  och	  tillräckligt	  antal	  
avtal	  skrivs.	  Stora	  delar	  av	  stamnätet	  är	  redan	  utbyggt	  vilket	  innebär	  att	  vi	  snabbt	  kan	  påbörja	  vissa	  
områden	  men	  också	  att	  många	  gator	  i	  tätorten	  inte	  behöver	  grävas	  igen.	  Flera	  företag	  har	  redan	  idag	  
anslutit	  sig	  till	  Årjängs	  Fibernät.	  	  
	  
Under	  slutet	  av	  februari-‐mars	  månad	  kommer	  du	  som	  villägare	  att	  få	  ett	  erbjudande	  med	  anslutnings-‐
avtal	  och	  pris	  för	  en	  anslutning	  till	  Årjängs	  Fibernät.	  Med	  en	  anslutning	  till	  Årjängs	  Fibernät	  får	  du	  som	  
kund	  tillgång	  till	  tjänster	  via	  Öppen	  Fiber.	  Det	  innebär	  att	  det	  finns	  flera	  tjänsteleverantörer	  att	  välja	  
fritt	  mellan.	  Du	  kan	  läsa	  mer	  om	  våra	  tjänsteleverantörer	  på	  www.arjangsnat.se	  
De	  Tjänsteleverantörer	  som	  finns	  representerade	  idag	  är	  följande:	  	  
	  

URVAL	  AV	  TJÄNSTELEVERANTÖRER	   TV	   INTERNET	   TELEFON	  
AllTele	   x	   x	   x	  
Banhof	   	   x	   x	  
Boxer	   x	   x	   x	  
Bredband2	   	   x	   x	  
Net	  at	  Once	   	   x	   x	  
T3	   	   x	   x	  
Telia	   x	   x	   x	  
Tyfon	   	   x	   x	  
Universal	  Telecom	   	   x	   x	  
Viasat	   x	   x	   x	  

	  
Under	  veckan	  som	  varit	  har	  du	  kanske	  fått	  ett	  erbjudande	  från	  IP-‐Only	  om	  fiberanslutning.	  På	  Årjängs	  
Nät	  har	  vi	  tagit	  emot	  många	  samtal	  och	  förstår	  att	  det	  lätt	  uppstår	  förvirring	  om	  vem	  som	  gör	  vad.	  	  
	  
Vi	  vill	  därför	  klargöra	  att	  IP-‐Only	  är	  en	  fristående	  aktör	  som	  INTE	  har	  ett	  samarbete	  med	  Årjängs	  Nät	  
utan	  bygger	  ett	  eget	  nät	  om	  tillräckligt	  många	  är	  intresserade,	  precis	  som	  Årjängs	  Nät.	  	  
	  
Som	  nämnts	  ovan	  kommer	  du	  att	  få	  ett	  erbjudande	  även	  från	  Årjängs	  Nät.	  
	  
Med	  Vänlig	  Hälsning	  
	  
Annelie	  Pettersson	  
VD,	  Årjängs	  Nät	  
	  
	  
	  
	  
	  

Årjängs	  Nät	  är	  en	  lokal	  aktör.	  Vi	  ägs	  av	  Årjängs	  kommun	  och	  vi	  vill	  bidra	  till	  samhällsnytta	  och	  
bra	  infrastruktur	  för	  alla	  Årjängsbor.	  Tillsammans	  med	  våra	  samarbetspartners	  är	  vi	  en	  trygg,	  

långsiktig	  partner	  som	  finns	  nära	  dig	  och	  i	  din	  vardag.	  

Mer	  om	  oss	  kan	  du	  läsa	  på	  www.arjangsnat.se	  


