
 Nu drar vi igång 
Näshulta fiber blev ett av fyra byalag i Sörmland som beviljades 
statligt bidrag för fiberutbyggnad 2014-2020. Nu undersöker vi 
intresset och förutsättningarna för att utöka området.  

 
Till våren kommer det att finnas många grävare i trakten  
och då kan det uppstå en möjlighet för er som bor i närheten att  
få en fiberanslutning till fastigheten för en rimlig kostnad. Ta del av 
informationen i detta blad och återkoppla eventuellt intresse till oss 
då vi inom kort ska gå vidare med projektering och inleda 
byggnationsfasen. 
 Styrelse och arbetsgrupp  
Näshulta fiber ekonomisk förening 



 
Verksamhetsområde 
Föreningens upptagningsområde utgörs främst av det inringade området på 
kartan där vi mottagit flest intresseanmälningar och sökt statsbidrag. Visar det 
sig att intresset är tillräckligt kommer operatören Zitius att ge kringliggande 
områden möjlighet att beställa fiber i samband med att byggnationen 
genomförs. Priset fastställs då utifrån hur många som anmäler sig i området. 
Prata med grannarna och lämna så länge en icke bindande intresseanmälan. 
Fibernätet kommer sedan att projekteras, anläggas och driftsättas under 
2017. Betalning sker mot faktura i efterhand när det är inkopplat och går att 
beställa tjänster. Möjlighet till delbetalning kommer att finnas via operatören.  
Mer information finns att läsa på vår hemsida.  
 
 
  

Gör intresseanmälan på www.nashulta.se/fiber 
Gå in på adressen ovan och fyll i en preliminär intresseanmälan. När vi 
vet hur många som är intresserade kommer du att få ett erbjudande av 
operatören. Intresseanmälan önskar vi få in innan den 31 januari. 



Varför fiber  
Landsbygden ska leva och utvecklas.  
Vi måste ha samma förutsättningar  
som på större orter för att vi ska kunna 
bo, driva företag och hänga med i 
samhällsutvecklingen.  
Till våren kommer Telia stänga ner det 
fasta telenätet och plocka bort sina 
kopparledningar i Näshulta. De mobila 
alternativen som då återstår når inte ut 
på landsbygden i tillräcklig omfattning 
för att hålla jämna steg med det ökade 
användandet, där allt fler skaffar smarta 
telefoner och surfplattor som belastar 
mobilnätet. 

Samtidigt kommer tjänsteutbudet på 
nätet att fortsätta öka och bli viktigare 
för varje dag som går. Allt ifrån 
kommunal service som trygghetslarm 
till vårdplanering på distans. Då behö-
ver vi en framtidssäker uppkoppling 
som kan hänga med i utvecklingen.  

 
  

Några av fördelarna med fiber 
+ Hög kapacitet (10, 100 eller 1000 Mbit/sek) med möjlighet att öka kapaciteten ytterligare vid behov, vilket gör tekniken framtidssäker.  + Lägre kostnader för telefoni, TV och internet. Inga begränsningar i ”surfpott” Kostnaderna för anslutning till fiber tjänas vanligen in på 4-6 år.  + Perfekt TV-mottagning med fullt stöd för HD, videobutik över nätet, SVT Play direkt i TV:n och liknande.  + Stöd för nya tjänster, såsom distansutbildning, hemlarm, trygghetslarm, 

vårdplanering och annat som kommer att tillhandahållas över nätet. 
 

+ Möjlighet till korttidsabonnemang för t.ex. delårsboende. Inga krav på att 
köpa tjänster för den som bara vill dra in en anslutning i huset. 
 

+ Fiberanslutningen höjer värdet på fastigheten. 
 



Du som fortfarande tvekar…
Du som tycker att din nuvarande uppkoppling är tillräckligt bra  
Idag kanske uppkopplingskapaciteten är tillräcklig för dina behov. Men dina 
behov kan komma att ändras. Den snabba tekniska utvecklingen, samt 
utvecklingen av nya tjänster, kommer hela tiden att kräva allt högre kapacitet. 
Man bör reflektera över hur snabb utvecklingen har varit de senaste 
åren. Sannolikt kommer utvecklingen fortsätta lika snabbt framöver. Därför är 
det inte behovet i dag man i första hand ska titta på, utan behovet i morgon. 
Eller förlitar dig till mobilnätets utbyggnad 
I takt med att det mobila nätet belastas i allt högre utsträckning av telefoner, 
surfplattor och nya tjänster, behöver mobiloperatörerna efter hand bygga ut 
nätet och ställa masterna allt tätare. På landsbygden där det är litet 
kundunderlag och långa avstånd finns det begränsad lönsamhet i detta.  
Att förlita sig på mobilnätet för hushållets kommunikation innebär en viss risk 
eftersom man inte själv styr över utbyggnaden.  
Du som inte använder internet i någon större utsträckning eller inte är i 
behov av ett stort kanalutbud på TV i HD kvalitet 
Alla nyttjar idag inte de tekniska möjligheter som finns och kommer kanske 
inte heller att göra det. Men den dag huset ska säljas eller kanske tas över av 
barn eller barnbarn, kommer det att vara mycket betydelsefullt att 
fastigheten är ansluten till fibernätet. Det blir stora kostnader för den nya 
ägaren att ansluta sig till fibernätet efter att nätet är färdigbyggt, eftersom det 
blir väsentligt dyrare att dra fram fiber till en enskild fastighet.  
Således blir fastigheter med fiberanslutning mer attraktiva och lättsålda på 
fastighetsmarknaden än de utan anslutning. Kostanden för en fiberanslutning 
bör därför ses som en investering i fastigheten, precis som t ex ett byte av 
värmesystem, tak, eller avloppssystem. 
 
Mer information finns på www.nashulta.se/fiber 
Eller kontakta Michael Carlén om du har frågor 073-398 40 98 


