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Möjligheterna med fiber 



Snabb uppkoppling

Snabb och stabil anslutning med upp till 1000 Mbit/s

Du kan ha flera enheter uppkopplade samtidigt hemma

Router möjliggör trådlös uppkoppling till alla enheter



Underhållning på dina villkor

Fiber möjliggör kvalitets-TV

Bra ljud och bild med HDTV

Du styr när och vad du vill titta på



Spela dataspel online utan 
begränsning

Utmana hur många du vill, när du vill och hur 
ofta som helst



Vård och utbildning i ditt hem

Ökad säkerhet och funktionalitet för 
dig med digitalt trygghetslarm

Olika välfärdstjänster kopplas upp via 
fibernät 



Ditt intelligenta hem

Fjärrstyr larm, ljus och värme i huset via bredbandet



ADSL släcks ner
Påverkade telestationer





Erbjudande



Stor valfrihet av tjänster i nätet till 
konkurrenskraftiga priser

Ingen månadskostnad från oss

Kampanjpris på fiberanslutning av villa: 19 900 kr 
(ord. pris 25 000 kr)

Grävning på ”tomt” beställs separat eller görs själv

Beställning av anslutning enkelt på hemsida eller 
med beställningsblankett

Ditt erbjudande



www.telia.com
90 200

www.bredbansson.se
0771-404700

www.sappa.se
077-444 47 44



Enkelt att beställa tjänster

Beställ via självregistreringsportalen 

Via Utsikt hemsida

Det går också bra att beställa direkt av tjänsteleverantör 



En långsiktig aktör nära dig

Utsikt Bredband är en del av



Varför välja fiber från oss?

Långsiktighet

Öppet och 
neutralt nät

Eget nät Lokal 
närvaro

Konkurrenskraftiga 
priser på  tjänster i 

nätet

Framtidssäkrat
nät

Kommunägda 
ägarbolag



Hur går det till?



Steg för steg – så får du fiber till din villa

ProjektfasFörsäljningsfas



Vem gör vad? 

Utsikt Bredband  Ansvarar för hela projektet

 Bygger stamnätet

Entreprenören  Besöker kunden och gör ”hemma hos”-mötet

 Bygger områdesnät fram till kundens 
tomtgräns 

 Utför håltagning, blåser i fiber och monterar 
bredbandsswitch i kundens hus

 Fakturerar i vissa fall kunden

Kunden  Använder befintliga rör på tomt, gräver själv 
eller beställer grävning av vår entreprenör









Det där med tomtgrävning?



Flera Byggnader på samma fastighetsbeteckning



För dig som är markägare

• Du kommer att bli kontaktad av våra handläggare 
med ett markupplåtelseavtal

• Viktigt med likabehandling

• Vi uppskattar att du skriver på avtalen skyndsamt 

• Avtalsmall och mer information finns på 
https://www.utsikt.se/helalinkoping/markagare/

https://www.utsikt.se/helalinkoping/markagare/


Mer information

https://www.utsikt.se/helalinkoping/

https://www.utsikt.se/helalinkoping/


Tack för visat intresse!
landsbygd@utsikt.se


