Nu bygger vi fibernätet!
Den 14/6 beslutade styrelsen för Arvika Kommunnät AB att erbjuda alla i kommunen
möjlighet att ansluta sig till fiber. Detta innebär att Arvika Kommunnät kommer bygga ut
sitt fibernät till alla i kommunen, under förutsättning att det finns intresse.
Arvika Kommunnät AB planerar nu för en utbyggnad av fiber i ditt område. Planen är att
det ska stå klart senast under 2020. Är du intresserad av en anslutning ser vi gärna att du så
snart som möjligt tecknar ett avtal med oss. En prioriteringslista kommer att tas fram som
avgör i vilken takt och ordning utbyggnaden sker med utgångspunkt i fyra parametrar:
• Anslutningsgrad, det vill säga kundintresset i de olika områdena
• Tillgång till fast telefoni, bland annat ska Telia släcka sju telestationer hösten 2018
• Arvika Kommunnäts egen utbyggnad av stamnätet
• Länsstyrelsens tilldelning av bidrag

Vad kostar det?
Anslutningsavgiften är 18 800 kr inklusive moms. Detta är ett enhetligt pris, gällande från
1/1, 2018, för alla kunder i hela Arvika Kommun – både för dig som bor på landet och för
de som bor i någon av tätorterna.
Förutom anslutningsavgiften tillkommer en nätavgift på 50 kronor i månaden, inklusive
moms. Nätavgiften kan jämföras med exempelvis elnätsavgiften, och tas ut för att vi ska
kunna säkerställa ett nät i toppskick och ha beredskap att laga eventuella skador.
Nätavgiften tas ut när du utnyttjar tjänster i nätet.
Du betalar även för de tjänster du använder (internet, TV och telefoni) genom ett separat
avtal med någon av våra tjänsteleverantörer. Många leverantörer har paketlösningar vilket
gör att du får ett flertal tjänster till ett rabatterat pris – och allt på samma faktura. Självklart
kan du välja fritt bland leverantörerna, och sy ihop ditt eget ”paket”.
Du bestämmer!
Hela vårt tjänsteutbud ser du på https://aknab.valjtjanst.se/

Varför det kommunala fibernätet?
Som helägt kommunalt bolag har vi kommunens och invånarnas bästa som främsta
drivkraft. För att alla i kommunen ska kunna kommunicera obehindrat tar vi nu detta
krafttag för att vi ska nå målet i kommunens bredbandsstrategi, minst 90 % ska ha
möjlighet till fiberanslutning år 2020. Avgiften blir lika oavsett var man bor i kommunen
och oavsett vilket avstånd det blir att dra fram fiber till fastigheten.

Det kommunala alternativet är ett fibernät som ger dig och din familj massvis med
möjligheter. Eftersom vårt nät är ett öppet nät konkurrerar tjänsteleverantörerna på lika
villkor, vilket för dig som kund innebär många tjänster att välja på – samtliga med hög
kvalitét och lågt pris.
Nätet är en viktig investering i Arvikas framtid, i bra boende, livskraftiga företag och
organisationer. Bolagets drivs av mycket kompetent personal rekryterad från telekom- och
databranschen. Värt att notera är också att bolagets vinst är till gagn för hela Arvika.
Anslutningen till Arvika Kommunnät innebär också en enkel tillgång till de trygghetstjänster
inom omsorgsområdet som Arvika kommun erbjuder.

Varför skall du ansluta dig?
Är du privatperson kan fiber innebära ökad trygghet, sociala kontakter och bekvämlighet
och givetvis tillgång till TV och film av högsta kvalitet på dina villkor.
För dig som representerar ett företag eller organisation kan en fiberanslutning innebära
nya affärsmöjligheter och ibland till och med skillnaden mellan att ”vinna eller försvinna”.
Antalet exempel på företag som valt att etablerat sig på platser med tillgång till ett
fiberbaserat, snabbt och säkert bredband är otaliga, inte minst här i Arvika.
Att det gamla telenätet avvecklas i allt snabbare takt motiverar också många att nu
framtidssäkra sin fastighet med fiber. Nedläggningen av telestationer har startat på
landsbygden inom Arvika kommun. Detta innebär att fast telefoni eller ADSL-baserat
bredband inte lägre går att få på många platser i kommunen.

Avtalstecknande/intresseanmälan
Intresseanmälan kan göras via webb på http://arvika.stadsnatsportalen.se/connect/
Vill du hellre ha ett avtal hemskickat så meddelar du detta på info@anslutarvika.nu eller
via telefon 0570-76 40 76.
Vill du träffa oss så finns vi på Rosendalsvägen 19 i Arvika.
Frågor?
Löpande information om utbyggnaden finns på anslutarvika.nu
Om du undrar över något kan du höra av dig till vår kundtjänst på info@anslutarvika.nu
eller 0570-76 40 76. Svar på vanliga frågor hittar du på anslutarvika.nu/support/.
Välkommen som kund till Arvika Kommunnät!
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