
KONTAKTUPPGIFTER

Vid frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Kundtjänst 0457-61 88 15  
eller skicka e-post till: info@miljoteknik.ronneby.se

Vid frågor om dina tjänster, kontakta din tjänsteleverantör

Vid frågor om Ronnebyporten.se, kontakta vår samarbetspartner Affärsverken: 0455-30 53 30

FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING  

 
VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR
BREDBAND TILL ALLA

Nu bygger vi fibernät!
Du kan vara med och påverka vilka 

områden vi bygger ut först...

rev08_2015

3. Hushållstäckning
För att arbetet ska gå över till  
avtalsfasen krävs det att antalet 

intresseanmälningar kommer upp 
i den beslutade anslutninsgraden. 

 

2. Område & prisbild
Villaägaren informeras om vilket 
område man tillhör, priser och 

andra förutsättningar.

 

1. Intresseanmälan
Villaägaren anmäler intresse via 

formulär på bredbandnu.se

 

4. Avtalsfas
Området är klart för installa- 

tion när antalet avtal i området 
når den beslutade anslutnings-

graden.

5. Installation
Efter byggstartmöte påbörjas  

installationen.

6. Nätet i drift
Villaområdets hushåll kan  

komma igång med tjänsterna.

5000 kr
+ Månadsavgift på 150 kr



VI BYGGER UT DÄR INTRESSET 
ÄR STÖRST!

RONNEBY MILJÖ & TEKNIK SATSAR STORT 
OCH BYGGER UT FIBERNÄTET I 

KOMMUNEN

VAR MED OCH PÅVERKA -  
ANMÄL DITT INTRESSE IDAG  

Anmäl ditt intresse till bredbandsnätet på www.bredbandnu.se

RONNEBYS ÖPPNA FIBERNÄT
- EN FRAMTIDSINVESTERING

* Öppet - Vårt bredbandsnät är öppet för alla. Tjänsteleverantörerna är  
   välkomna att fritt konkurrera i vårt nät. Detta öppnar för kvalitativa 
   tjänster till bra priser. Tjänsteleverantörerna erbjuder Internet, TV och  
   telefoni var för sig eller i paket. 
 

* Attraktiva priser - I vårt öppna bredbandsnät är konkurrensen hög  
   vilket innebär låga attraktiva priser samt korta bindningstider.

* Framtidssäkert - Bredbandsnätet är byggt av optisk fiber - en teknik  
   med en nästintill obegränsad kapacitet.

* Värdeökning för villan - En investering i en anslutning till vårt 
   bredbandsnät ökar värdet på villan i dagens moderna samhälle.



VAD ÄR FIBER OCH HUR FUNGERAR DET?

• Fibern grävs ner i marken och är därför driftsäkert och okänsligt  
 för störningar, väder och vind.
•  Fiber kan användas för Internet, TV, telefoni, övervakning, larm, 
    vårdtjänster, onlinespel mm.
•   Tjänsterna överförs med ljusets hastighet via optisk fiber som har  
 en nästintill obegränsad kapacitet.
•  Fiber klarar framtidens krav inom teknikens utveckling.

 INTERNET
• Hög hastighet som är oberoende av avståndet och hur många  
 som är uppkopplade.
• Snabb nedladdning av bl.a. film.
• Snabb och gratis surfing på t.ex. mobiltelefon och suplatta via 
 trådlös uppkoppling (WI-FI).

    TELEFONI
• Billig och störningsfri telefoni via IP telefoni.
• Du ringer billigare än med traditionell telefoni via telejacket. Det  
 fungerar lika bra, du använder din vanliga telefon och kan behålla  
 ditt gamla telefonnummer.

    TV
• Perfekt mottagning.
• Högupplöst bild, bra ljud och stort kanalutbud via HDTV.
• Streama och titta på TV-program när det passar dig via play.

RONNEBYS FIBERNÄT
• ÖPPET 

• FRAMTIDSSÄKERT
• ERBJUDER ATTRAKTIVA PRISER
• GER VÄRDEÖKNING PÅ VILLAN

HUR MÖTER VI DAGENS OCH FRAMTIDENS BEHOV?

MOBILTKOPPARFIBER

ÖKAR FASTIGHETENS  VÄRDE NEJJA

Levererar upp till 1000 Mbit/s •

Lika bandbredd åt båda hållen •

Oberoende av avstånd, utanför 
hushållet

•

Oberoende av väder (t.ex. regn och 
snö), utanför hushållet

• •

Flexibelt/mobilt inom hushållet • • •

Flexibelt/mobilt utanför hushållet •

Oberoende av terräng • •
Oberoende av antal samtidiga använ-
dare

•

Obegränsad datamängd (ingen pott) • •

Tjänstekonkurrens •

NEJ



ÖPPEN KONKURRENS GER LÄGRE PRISER 
OCH FLER TJÄNSTER

INTERNET
329 kr/mån
Telia ADSL
 8/1 Mbit/s

165 kr/mån
Telia fast telefon

379 kr/mån
Boxer Max
(54 kanaler)

249 kr/mån
Telenor (24 mån)

10/40 Mbit/s

299 kr/mån
Telenor Mobil 
abonnemang

198 kr/mån
10/10 Mbit/s
259 kr/mån
100/10 Mbit/s

75 kr/mån
IP-telefoni

379 kr/mån
IP_TV 

Canal Digital
(62 kanaler)

TELEFONI

TV

ADSL MOBILT
FIBER

RONNEBYPORTEN

TOTALT

873 kr/mån

TOTALT

927 kr/mån

TOTALT

652 kr/mån
eller

713 kr/mån

AVTALSALTERNATIV

ALTERNATIV 1
Anslutningsavgift: 5000 kr *
Månadsavgift:  150 kr/månad
Avtalstid:  10 år
I tjänsten ingår: anslutning till Ronnebys fibernät

ALTERNATIV 2
Anslutningsavgift: 20 000 kr exkl ROT-avdrag
Månadsavgift:  0 kr/månad
I tjänsten ingår: anslutning till Ronnebys fibernät

Hämta ditt avtal på:  
http://ronneby.se/miljoteknik/bredband/priserochavtal  
eller kontakta Kundtjänst 0457-61 88 15

* ROT-avdrag gäller ej Alternativ 1

VILKET AVTAL PASSAR MIG BÄST?

Låg 
För dig som sällan an-

vänder Internet och inte 
ställer så höga krav. Du 
betalar räkningar, mailar, 
chattar, streamar bara 
mindre mängder video, 

t.ex. Youtube.

VILKEN HASTIGHET FÖR INTERNET 
BEHÖVER JAG?

Hög
För dig som vill ha det 
bästa och snabbaste 

bredbandet som finns 
på marknaden. Streama 
HD-film, spela online-

spel m.m.

Mellan
Det populäraste valet. 
För dig som mailar, lad-
dar upp bilder, tittar på 
webb-TV eller streamar 
musik och film. Perfekt 

när ni är flera som delar 
på samma uppkoppling.

Mer än 250 Mbit 10-250 Mbit Mindre än 10 Mbit

5000 kr
+ Månadsavgift på 150 kr

• Prisexempel 2015-10-14
• Startavgifter kan tillkomma beroende 

på bl.a. bindningstid

379 kr/mån
Boxer Max
(54 kanaler)



FIBERNS VÄG IN I DIN FASTIGHET 

• Miljöteknik gräver* från tomtgräns in till byggnaden och   
    ombesörjer håltagning genom vägg. För denna del dras 
 ROT-avdrag enligt gällande regler av från anslutningsavgiften 
 20 000 kr. 

•    Miljöteknik grovåterställer, dvs grus/jord återställs. Dock ej plattor,  
     asfalt, rabatter, gräsmatta. 

•   Kunden ska ge tillträde åt representanter för Miljöteknik så att 
    installationsarbete kan genomföras. Kunden ska förbereda så att 
    möbler, ledningar eller dylikt inte kan hindra arbetet.

 •   Miljöteknik tillhandahåller, och installerar, en tjänstefördelare  
     vilken övergår i kundens ägo vid leverans. Tjänstefördelaren 
 installeras innanför närmaste yttervägg om inte annat avtalats med  
 installerande entreprenör. Ett eluttag ska finnas i direkt anslutning  
 till där tjänstefördelaren installeras.

•   Arbetet i området är klart när den stora     
 skylten ”Här ansluts villor till Ronnebyportens fibernät” är 
 nerplockad.  

• Vill man ansluta sig till fibernätet i efterhand går det   
 bra att skicka in fiberavtalet till oss,  vi räknar med att utföra 
 förtätningar cirka 1 gång om året. 
    För eftersläntrare erbjuds inte avtalsalternativ 1.

* Miljöteknik gräver max15 meter. Överskrids 15 meter är kostnaden 250 kr/m exkl     
  ROT-avdrag.



DU VÄLJER SJÄLV TJÄNSTELEVERANTÖR

Ronnebyporten är ett öppet nät som gör det möjligt för flera olika tjäns-
televerantörer att erbjuda dig sina tjänster. Det innebär att du själv kan 
välja vem som ska leverera Internet, TV, telefoni och andra bredbands-
tjänster hem till dig. Utbudet utökas ständigt och ger dig stor valfrihet. 

Att vara ansluten till ronnebyporten innebär därmed möjlighet till korta 
bindningstider och byte av tjänsteleverantör efter dina önskemål.

SE TJÄNSTER OCH JÄMFÖR PRISER PÅ
 

RONNEBYPORTEN.SE
Samlingsplatsen för digitala nytta- och nöjestjänster i 

Ronnebys bredbandsnät

KOM IGÅNG TJÄNST

I samband med installationen erbjuder vi en 
Kom igång tjänst (ca 1 h) för igångkörning 
av Data och TV.  Kostnad 625 kr. 

Vad ingår i en timmes arbete:
• Installation bredbandsrouter - trådlös 
• Inkoppling och dragning av kablar till dator och TV 
• Registrering av tjänster i Ronnebyporten 

För ytterligare tid debiteras 500 kr/h.

Kontakta Kundtjänst  
0457-61 88 15  
info@miljoteknik.ronneby.se

KOM IGÅNG 

625 kr


