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Fibererbjudande från Citynätet i Nässjö 

Hej, 

Just nu vill vi erbjuda dig med fastighet i ett av våra kommande landsbygdsprojekt i Nässjö kommun 
möjlighet att ansluta din fastighet till fiber. Erbjudandet är riktat till alla fastighetsägare som vill ha en 
stabil uppkoppling för bredband, TV och telefoni.  

Projektet är stödfinansierat av Post- och telestyrelsen. Dessa pengar är endast till för att bygga fiber 
fram till grupper med hus, detta kallar vi för stamfiber. Stödpengarna är en förutsättning för att din 
fastighet på landsbygden i Nässjö kommun ska kunna ansluta till fibernätet. 

Pris
Fiberanslutning: 17 500 kr inklusive moms. 

Erbjudandet förutsätter att cirka 70% av byggnaderna i projektområdet beställer en fiberanslutning. 

Vad ingår i landsbygdsprojektet?
Vi bygger ut stamnätet och förbereder med fiberslang till fastigheterna i projektområdet samt 
installerar fiber hos er som beställer en anslutning.  

När projektet startar, bokar vi ett besök hos dig som beställt fiber. Vid besöket planerar vi grävning 
på din mark, samt placering av fiberutrustningen inne i ditt hus. Grävning på tomt ingår.  

Vid grävning dras kabeln den kortaste och enklaste vägen från anslutningspunkten vid 
fastighetsgräns fram till bostad. Vill du att vi gräver på annat sätt, kan du under projekteringsmötet 
beställa tillvalet "Anpassad grävning på din tomt" till en kostnad av 150 kronor per tillkommande 
meter. 

Beställning
Du kan skicka in din beställning via www.citynatet.se.  
Klicka på beställ fiber och sök på din adress (digital beställning kräver signering med Bank-ID). 

Alternativt kan du fylla i bifogad blankett och skicka den till
Citynätet i Nässjö AB , Södra Bangatan 4 57141 Nässjö

Förlängt sista beställningsdag: Malmbäck öst: 2022-10-31.

Om du vill ansluta fler byggnader på samma fastighet ber vi dig skicka in 1st beställning per byggnad. 

Om projektet når upp till den beställningsnivå som krävs gäller följande senaste leveransdatum:

2022-12-31
2023-12-31

Malmbäck väst
Malmbäck öst
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Framtidssäkra din internetanslutning 
Utvecklingen inom fiber och internet har gått väldigt snabbt under många år. Fibern har många 
fördelar bland annat att man har möjlighet att skicka information med bibehållen hastighet över 
långa avstånd, dessutom är risken för avbrott orsakat av extremt väder som till exempel blixtnedslag 
liten.  

Idag är vi mer uppkopplade än någonsin tidigare. I ett hem är det inte ovanligt att dator, 
smartphones, surfplattor, TV, ljudsystem och larm använder internet samtidigt. Dessutom utnyttjar 
många möjligheten att arbeta hemifrån vilket kväver en stabil internettjänst. Internet har för många 
idag kommit att bli en lika naturlig del av vår vardag som, el, vatten och avlopp.  

Öppet nät
Citynätet har ett öppet nät, vilket innebära att när installationen är klar kan du välja fritt från ett stort 
antal leverantörer. Ett öppet nät innebär ökad konkurrens och lägre priser.  

Kontakta oss
Vid eventuella frågor om detta erbjudande är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer: 
0380 - 55 78 80 eller via e-post: info@citynatet.se.  

Vänliga hälsningar  

Citynätet i Nässjö, din lokala bredbandsleverantör 
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