Bra att veta om VillaFiber:
Hur lång tid tar det att få VillaFiber?
Vid en normal beställning i ett område
som Öckerö Nät redan byggt ut tar det max
14 veckor att få VillaFiber installerad och driftklar för beställning av tjänster. Under våra större
utbyggnadsprojekt och kampanjer sker ofta leveransen 2-7 månader efter beställningen, men då är
också priset rejält reducerat. Du får alltid löpande
leveransinformation under tiden från beställning till
driftsättning. Det är viktigt att du inte beställer några tjänster förrän du får en bekräftelse ifrån oss om
att din VillaFiber är driftsatt och klar.

Så drar vi in
fiber i ditt hus
1. Vi gräver ner kabelstråk i gatan.

Vem ansvarar för vad vid den fysiska anslutningen till Öckerö Nät?

2. Vi gräver ett litet dike fram till
huset. Vi försöker göra så liten inverkan på tomten som möjligt. Ofta
krävs inte mycket återställningsarbete.

Öckerö Nät sköter om all fiber fram till ditt hus,
samt den vita mediaomvandlaren. Du ansvarar för
ditt eget nätverk i hemmet.

Vad är ett öppet stadsnät?

3. Intag i husets yttervägg.
4. Fiberuttag och medieomvandlare
monteras.

4.

5. När teknikern installerat medieomvandlaren är ditt hus anslutet till
Öckerö Nät. Nu är det bara att börja
välja tjänster och leverantör. Se nedan vilka som finns att välja bland.

1.

3.
2.

HÄR ÄR ALLA
		

LEVERANTÖRER:

Öckerö Nät är ett öppet stadsnät, vilket betyder att du kan välja bland flera
olika leverantörer när du installerat VillaFiber. På www.bredbandswebben.se
finns alltid aktuell information om vilka du kan välja bland.

I ett öppet stadsnät är alla tjänsteleverantörer välkomna att leverera sina tjänster till dig som kund.
Det är konkurrens på lika villkor. Motsatsen till ett
öppet nät är ett slutet, och då är det samma aktör
som äger nätet och säljer tjänsterna. Ingen valfrihet
helt enkelt. I slutna nät bestämmer nätleverantören vad du ska få tillgång till, ungefär som kabel
TV-bolagen fungerar.

Är nätet framtidssäkert?
Överföring av ljud, bild, data, TV/radio och digitala tjänster är både verklighet och framtid. Ser vi i
backspegeln på utvecklingen så är det framför allt
kraven på kapacitet som begränsat utbudet. Med
fiberteknik byggs den flaskhalsen bort. Varje fisklinetunn glasfiber har en nästan
obegränsad kapacitet.
Redan med dagens
teknik går det att
överföra flera
biljarder databitar per sekund.
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Kan jag behålla mitt gamla telefonnummer?
Med de flesta telefonoperatörer kan du mot en
engångsavgift välja att behålla ditt gamla telefonnummer när du byter till telefoni via fiberuttaget,
förutsatt att du bor i samma riktnummerområde.
Detta kallas portering av telefonnummer.

BÄSTA BREDBANDET
									 I DITT HUS!

Behöver jag använda en speciell telefon för att
använda fiber-telefoni?
Nej, det går bra att använda en vanlig telefon avsedd för de gamla telejacken. Du kopplar den till en
telefonidosa som du får från din leverantör, som i
sin tur sedan kopplas till fiberuttaget.

Behöver jag byta min gamla TV?
Du behöver inte byta TV för att ta emot TV-sändningar via fiberuttaget. För att kunna se HD-kanaler krävs dock oftast en TV med HDMI-ingång.

Hur fungerar TV via
fibernätet?
TV (IP-TV) via Öckerö
Nät är det modernaste sättet att ta emot
digital-tv, utan parabol
eller antenn. Du får
högupplöst bild, ljud
och tillgång till ett stort
kanalutbud, även HDTV.
Den största fördelen är
kanske att det är mer flexibelt med fiber. Du kan använda playkanaler och
programbibliotek ifrån hela världen, som du tittar
på när du själv vill. För att ta emot IP-TV behövs
oftast en TV-box som du ansluter till ditt fiberuttag.
Idag erbjuds också mycket av TV-utbudet direkt
på internet via olika playtjänster och boxar för TV,
surfplattor, spelkonsoler och telefoner.

Vad har Öckerö Nät för roll?
Öckerö Näts roll i fibernätet är som nätägare. Vi levererar inga tjänster, utan vi levererar fiber så att ni
får en anslutning till en framtidssäkrad infrastruktur för digital kommunikation. Tjänsteleverantörer
väljer du själv, och de är också ansvariga mot dig
som kund, vid eventuella fel eller avbrott
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Kommunägda Öckerö Fastighets AB har fått i uppdrag av Öckerö
kommun att bygga och förvalta ett stadsnät av öppen fiber. Därför
skapades affärsområdet Öckerö Nät som nu bygger ett stadsnät av
fiberoptik. Fibernätet byggs av Öckerö Nät i samarbete med Netel
och Telia Operator Business.

OBS! Vi reserverar oss för att antalet leverantörer kan komma att ändras.

INSTALLERA
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✓✓ Blixtsnabbt, stabilt bredband
✓✓ Bättre TV 3 Prisvärd telefoni

Nu kan du ansluta ditt hus till framtidens bredband!
Bredband via fiberoptik är det överlägset snabbaste och stabilaste bredband
som finns idag. Skillnaden mot andra bredbandstjänster som DSL, 3G och 4G
är slående. Med fiber indraget i villan spelar det ingen roll hur många datorer,
surfplattor, telefoner och tv-apparater som är uppkopplade samtidigt - det går
blixtsnabbt ändå och filmer hackar inte. När det gäller bredband till din villa
står fiber i en klass för sig i jämförelse med andra lösningar.

Vi planerar indragningen
När du beställt VillaFiber hör vi av oss för
att hitta en tid som passar då vi besöker dig.
Tillsammans med dig tittar installatören på
hur vi bäst drar in fiber i just din villa. Under
mötet går vi tillsammans igenom den bästa
placeringen av kabeldragningen i trädgården.

I dag använder vi internet mer än någonsin tidigare och allt mer av våra tekniska prylar i hemmet kräver en riktigt bra uppkoppling. Vi är mitt uppe i
ett tekniksprång och en utveckling av digital kommunikation som gör
att vi behöver bygga en digital infrastruktur som klarar framtidens
Kapaciteten
krav. Därför har Öckerö Nät fått uppdraget av Öckerö kommun att
i
optisk
fiber är i
bygga och förvalta ett stadsnät av öppen fiber. Senast 2020 ska
alla i Öckerö kommun ha möjlighet att ansluta sig till bredband
princip obegränsad.
med en hastighet om minst 100 Mbit/s.

Nu är det dags att dra in fiberkabeln genom husets
yttervägg till den plats där vi kommit överens om att
placera fiberuttaget. Här installerar vi medieomvandlaren, som kräver ett el-uttag. En av våra fibertekniker
bokar en tid med dig för installationen, som normalt
bara tar någon timme.

Kabeldragning
Själva arbetet i trädgården klaras oftast av
på ett par timmar. Vi gör så lite åverkan
som möjligt i er trädgård. Kanalisationen
som vi behöver för att dra in fiberkabeln i
huset är knappt 1 centimeter i diameter och
vi gräver ner den på cirka 2-3 decimeters
djup. Ytskiktet får du själv återställa, men
i många fall kommer det troligen att räcka
med en liten insats.

Det gör VillaFiber

Med en bra uppkoppling kan man man prata hur länge man
till ett framtidssäkert
vill med en vän på andra sidan jordklotet, handla, titta på
val!
film, spela spel, lyssna på musik och mycket annat. Nya
smarta och roliga tjänster utvecklas i en rasande fart. Men
de kräver allt mer kapacitet. Var 18:e månad fördubblas kapacitetsbehoven på internet. Idag är de hastigheter du kan välja med en
fiberanslutning mer än nog för dagens behov. Men vem vet vad vi behöver om tio
år? Fiber har i teorin obegränsad kapacitet. Informationen i de fiberoptiska kablarna färdas med ljusets hastighet. I en enda fibertråd har man med avancerad teknik
lyckats komma upp i hastigheter på 100 miljoner Megabit per sekund! Därför är
riktigt snabbt fibernät en trygg investering för dagens och morgondagens behov.

Nu börjar det roliga!
När installationen är klar är ditt hus redo för supersnabbt bredband, modern TV och billig telefoni. Bara
anslut en dator till medieomvandlaren, surfa in på
www.bredbandswebben.se och välj tjänsteleverantör.
Av leverantören får du reda på vilken uttrustning du
behöver, ibland ingår det till och med i abonnemanget.
Sedan är det bara att sätta igång! Blixtsnabbt - oavsett hur många i huset som är uppkopplade hemma
samtidigt!

Optisk fiber handlar inte bara om snabbt internet för att surfa och ladda hem filer. Ansluter du fastigheten till Öckerö Näts VillaFiber får du tillgång till ett bredare utbud än
så. Här finns förutom supersnabba internettjänster också TV, hyrfilmer, playkanaler,
programbibliotek, fast telefoni och mycket mer. Vårt nät är inte knutet till en enda
leverantör. Det är öppet, och du väljer själv vilka tjänster du vill ha från ett flertal olika
leverantörer.

VillaFiber ger dig snabbare breband,
bättre TV och prisvärd telefoni

Vi sköter installationen!

SNABBT...			 SNABBARE...				FIBER!

Surfa blixtsnabbt!
Fiber
fungerar lika
snabbt och stabilt
oavsett hur många i
huset som surfar,
ringer, spelar spel eller
ser på TV samtidigt!

Fast bredbandsuppkoppling via fiber fungerar alltid snabbare
och stabilare än mobilt bredband eller bredband via telefonjacket.
Med TV via fibernätet får du högupplöst bild, bra ljud och tillgång till ett stort
kanalutbud och HDTV. Fiber är mer flexibelt och du kan använda Playkanaler
och programbibliotek ifrån hela världen, och titta när du själv vill. Idag erbjuds
mycket av TV-utbudet direkt på internet via olika playtjänster och boxar för TV,
surfplattor, spelkonsoler och telefoner.
Fibertekniken ger störningsfri IP-telefoni som fungerar precis som din fasta telefon. Du behåller din telefon och ditt telefonnummer. Här finns det ofta pengar
att spara!

Supersnabbt - Optisk fiber
är det snabbaste och mest
effektiva sätt som finns att
skicka information. Med
fiber från Öckerö Nät kan du
få upp till 1000 Mbit/sek.
Klar för framtiden - fiber
kan hantera enorma mängder information - långt
mer än vad dagens tjänster
kräver. Kapaciteten i fiber är
i princip obegränsad. Med
fiber är du väl förberedd
framtiden.
Driftsäkert - fibern grävs
ner i marken och är därför
väldigt driftsäker och okänslig för störningar, väder och
vind. Fiber klarar ett åsknedslag och avståndet till olika
master eller stationer har
ingen betydelse för hastighet
eller driftssäkerhet.
Ökar värdet på huset - För
fastighetsägare är fiberanslutning en god investering.
Smidigt och kraftfullt - kan
användas för både telefon, tv
och internet av hur många
användare som helst. Snabbheten påverkas inte av hur
många som är uppkopplade
samtidigt i huset.
Valfrihet - Öckerö Nät är ett
öppet stadsnät, du kan välja
tjänster och leverantörer fritt.
Lång livslängd - fiberkabeln
har en en lång livslängd och
kan enkelt uppgraderas eller
bytas ut.

Maxa TV-upplevelsen!

Ring billigt!

Därför ska du
välja VillaFiber:

20 Mbit/s

50 Mbit/s

100 Mbit/s

1000 Mbit/s

