Varför underlättar fiber din vardag?
Fibern har kommit att bli en lika naturlig del av vår vardag som fungerande, el, vatten och avlopp.
En fiberanslutning i hemmet ger dig blixtsnabbt och driftsäkert internet, samt möjlighet till
TV och telefoni.

En förutsättning för det smarta hemmet
Idag är vi mer uppkopplade än någonsin tidigare. I ett hem är det inte ovanligt att
dator får slåss om bandbredden med bland annat smartphones, surfplattor, TV,
ljudsystem och larm. Detta ställer höga krav på en stabil och snabb
internetanslutning för att den smarta vardagen ska fungera. Lägg där
till att allt fler utnyttjar möjligheten att arbeta hemifrån.
Låt inte hastighet bli ett hinder för att familjen ska kunna
strömma TV-serier, filmer och musik samtidigt. En
fiberanslutning ger även betydligt högre driftsäkerhet
jämfört med mobila bredband som kan påverkas av
väder och vind, och som ofta har en begränsning
för surfmängd per månad.

Framtidssäkra din internetanslutning
Sedan internetabonnemang var årets julklapp 1996 har utvecklingen gått i
en rasande takt. I dag pratar vi om en uppkoppling upp mot 10 000 Mbit/s (10 Gbit/s).
De installationer som genomförs idag är förberett för hastigheter långt över 1 000 Mbit/s
(1 Gbit/s) och fiber har möjlighet att skicka information med bibehållen hastighet över långa
avstånd – utan att riskera avbrott orsakat av extremt väder som t.ex. blixtnedslag.

1. Skicka in din beställning
Är du intresserad av att ansluta din fastighet? Börja med
att söka efter din adress på vår beställningssida
anslut.citynatet.se. Om du inte skulle hitta din adress
kan du skicka in en intresseanmälan via beställningssidan,
alternativt maila till info@citynatet.se.

2. Planering
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fiber, ges möjlighet att beställa. Vi sammanställer då alla
beställningar i hela kommunen och installerar i alla orter
i löpande följd. För övriga beställningar kontaktar vi dig
för planering av leverans.
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3. Grävning
Vi gräver och lägger ner slang längs din fastighetsgräns
och skarvar ut en fiberslang till tomten.

4. Grävning på din tomt
Om du har beställt grävhjälp från oss förlägger vi
fiberslangen i din trädgård och genomför grovåterställning.
Detta innebär att du kan behöva lägga på lite matjord och
gräsfrön för att återställa gräsmattan till hur den såg ut
innan installationen. Önskar du själv gräva mellan huset
och tomtgränsen kommer vi skicka en instruktion som
visar dig hur du går tillväga för att färdigställa grävarbetet.

5. Installation
Efter slutförd grävning blåser vi fram fiberkabeln. Det sista
steget är själva installationen i er fastighet. Slutinstallationen
tar cirka 1–2 timmar. I ytterväggen borrar vi ett hål där
en skyddslang förläggs för att skydda fibern. På insidan av
väggen monteras ett fiberuttag och en mediaomvandlare
(CPE). Inför installationen kommer vi boka en tid
tillsammans med dig.

6. Dags att välja leverantör!
När installationen är klar kan du välja fritt från de
leverantörerna som är anslutna till fibernätet!

Beställ via vår hemsida eller direkt hos tjänsteleverantören
När fiberkopplingen är upprättad kan du välja fritt från de leverantörer som är anslutna. Antingen kan du
beställa genom att surfa in på vår hemsida, www.citynatet.se och klicka på beställ tjänst i menyn. Här kan du
utforska olika leverantörer som kan leverera till din adress och genomföra beställningen direkt
på hemsidan. Du kan även besöka leverantörerna direkt på deras webbplats för att läsa mer och genomföra
beställningen där.

Dator och trådlösa nätverk
Vi rekommenderar alltid att du använder en router för att koppla upp dig mot internet. Den kopplas till
medieomvandlaren som installerades i samband med fiberinstallationen. Router med Wi-Fi (trådlös)
möjliggör uppkoppling av din tekniska utrustning så som datorer, telefoner, surfplattor, larm med mera.

Telefoni och TV
Om du önskar att komplettera din internetbeställning med telefoni eller TV kopplas dessa enheter till
den installerade mediaomvandlare.

Fiberanslutning ses idag ofta som en självklarhet i ett flerbostadshus. Genom att installera fiber i din
fastighet skapar du en mer attraktiv fastighet att bo i. Vid installation i flerbostadshus installeras en
mediaomvandlare (CPE) i varje lägenhet vilket ger den boende full frihet i att välja tjänsteleverantör.
Du som fastighetsägare väljer ifall du vill beställa nyckelfärdigt inklusive fastighetsnät från Citynätet
alternativt om du vill bygga ett eget fastighetsnät (med minst 2 st fiber fram till varje lägenhet).

Kostnadsfri konsultation
Vi hjälper dig kostnadsfritt för att hitta den smartaste och billigaste lösningen för din fastighet. Under
konsultationen tittar vi tillsammans på olika typer av lösningar, och vid installation löser våra
installatörer självklart blåsning av fiberkabel, svetsning och installation av mediaomvandlare. Under
konsultationen tittar vi också på den optimala vägen för varje enskild lägenhet, och för att hitta den
bästa avlämningspunkten. Efter vårt gemensamma möte skickar vi över en offert, och vid beställning
upprättar vi en tidsplan för när leveransen kommer ske.

Vanliga frågor
När sker betalning?
Anslutningsavgifter betalas efter installation via faktura.
Jag har redan en slang in i huset, behöver jag gräva ned en ny?
Meddela detta vid samband med din beställning så undersöker vi möjligheterna att nyttja befintlig slang vid
installation.
Mitt hus är förberett för fiber, när kan jag få installtion?
Vi jobbar med förtätningskampanjer 1–2 gånger per år, via vår hemsida www.citynatet.se kan du få mer
information om aktuella kampanjer. Om du önskar installation utanför kampanjperioder, kontakta oss för
ett kostnadsförslag.
Vad ingår vid husinstallation?
Vi blåser fiber, utför håltagning och monterar in mediaomvandlare på väggen, max 1 meter från intag. Vill
du ha den på annan plats i huset, meddela till installatör vid bokning av installation för prisförslag.
Mediaomvandlare (CPE), vad är det?
Det är en box som omvandlar ljus från fiberkabel till internet i en nätverkskabel. Denna enhet kopplas till
ett eluttag.
Jag vill ha trådlöst Wi-Fi, hur gör jag då?
För att få trådlöst Wi-Fi behövs en router, den får du antingen via din tjänsteleverantör eller direkt från
återförsäljare.
Vad gäller om jag beställt grävhjälp?
Grävhjälp erbjuder vi som en tilläggstjänst. Hjälpen innebär att du får en nyckelfärdig installation och
vi gräver från vår avlämningspunkt vid tomtgränsen, fram till husfasaden och fyller igen med befintliga
massor. Du kan efter grävningen behöva komplettera ytan med matjord och gräsfrön för att återställa.
Jag ska renovera och behöver flytta på fiberuttaget. Hur gör jag?
Vid behov av att flytta ditt fiberutag, kontakta oss för prisförslag och beställning.
Om du flyttar själv är risken att fiberkabeln går av och behöver blåsas om. I de fall
står du för kostnaden.

Ledningskollen

Innan grävningsarbeten kan utföras måste du som ska gräva veta vilka kablar som
finns i marken. Genom att skapa ett ärende i ledningskollen.se får du besked från
ledningsägare som har kablar i ditt grävområde, både med en karta och via
markering på marken. Att skada en kabel kan bli dyrt för den som gräver.
Tjänsten ledningskollen.se är kostnadsfri.

Ditt lokala stadsnät

Du hittar oss på Södra Bangatan 4 i Nässjö och vi finns på plats
vardagar mellan 08:00–16:00 med lunchstängt mellan 12:00–13:00.

Citynätet i Nässjö AB bildades 2010 och är idag ett dotterbolag
till Nässjö Affärsverk som i sin tur är helägt av Nässjö Kommun.
Vi äger, utvecklar och driver stadsnätet i Nässjö Kommun och
kan på så vis erbjuda säkert och öppet bredbandsnät
via fiberkabel till hushåll, fastighetsägare och organisationer.

Kontaktuppgifter
info@citynatet.se | 0380 - 55 78 80 | www.citynatet.se
Följ oss på Facebook

