
FramtidssFramtidssääkra med fibernkra med fibernäät !t !
• Möjlighet att ta del av nya tjänster
• Snabbare internet
• Möjlighet till utökat TV-utbud
• Oftast lägre månadskostnad med ett 

nytt fiber nät



FFöördelen med fiberrdelen med fiber
• Obegränsad kapacitet i nätet
• Driftsäkert & underhållsfritt
• Avståndsoberoende
• Ett nät till allt:

o TV utbud
o Internet
o Telefoni



MMåånga har i dag gamla nnga har i dag gamla näätt
• Det är i dag dyrt att underhålla befintligt nät
• Nätet är instabilt och det blir driftstörningar
• Bredbandet ”orkar” inte då det är fler i familjen som 

är inne samtidigt
• Vi har olika teknik och utrustning för TV, Bredband 

och Telefoni



Hur gHur gåår det till ?r det till ?

• Samfälligheten upphandlar/bygger sitt eget 
moderna  fibernät och ansluter till den/de 
operatörer som passar bäst. 



Val av operatVal av operatöör?r?
• Öppet nät med flera tjänsteleverantörer alternativ 

en operatör under avtalstiden

• Det mest förekommande är att samfälligheten 
tecknar ett operatörsavtal som inkluderar TV-utbud, 
bredband och telefoni med en operatör som då
subventionerar kostnaderna för dessa tjänster samt 
drar fram fiber till ert område.

• Öppet nät ger större valfrihet men är oftast mycket 
dyrare



Vilka kostnader har ni i dag!Vilka kostnader har ni i dag!
• Samfällighetens hushåll har ofta olika kostnader beroende 

på vilka tjänster de tidigare köpt.

- Internet  - ADSL/ComHem     - ca 250 - 500 kr/mån
- TV  - Analog/Digital - ca 150 - 300 kr/mån
- Telefoni  - Telia (fast kost)        - ca 140 kr/mån

(Detta är ett exempel på ur det kan se ut)

Hushållens kostnader ligger i dag mellan 550 kr – 1000 kr/mån



Vad blir den nya kostnaden!Vad blir den nya kostnaden!



FFöördelarna blir:rdelarna blir:
• Lägre månadskostnad. De flesta hushåll får en lägre 

månadskostnad efter att samfälligheten investerat i 
ett fibernät

• Bättre tjänster, högre prestanda

• Värdet ökar i fastigheten

• Området blir mer attraktivt

• Ett mer driftsäkert / underhållsfritt nät



Telias grundutbud!Telias grundutbud!
TV – 18 digitala kanaler

Bredband – 100/10 Mbit/s

Telefoni 



Om CentralradioOm Centralradio‐‐service AB service AB 

• Vi har varit verksamma i branschen sedan 60-talet 
och har stor kunskap och bred kompetens av att 
projektera samt bygga anpassade nätlösningar



ReferenserReferenser
• Trumpetvägens samfällighet i Järfälla

CRS projekterade och byggde under 2010 
ett fibernät till samfällighetens 169 hushåll

• Orgenvägens samfällighet i Järfälla
CRS projekterade och byggde under 2011 
ett fibernät till samfällighetens 109 hushåll


