Valfrihetens bredband
Orsa Stadsnät ägs helt av Orsa kommun, med andra
ord av alla som bor i kommunen, och pengarna som
investeras stannar i bygden. Kommunen har ett
helhetsansvar för att alla invånare ska få tillgång till
fiber, inte enbart de som bor i de koncentrerade,
relativt lättuppbyggda områdena.
Denna oerhört viktiga framtidsfråga har medfört att
Orsa kommun beslutat att minst 90 % av alla hushåll
och företag ska ha tillgång till fibernät med hög
överföringshastighet inom 5 år.

Öppet nät med många konkurrerande tjänster
Under våren 2016 kommer Västeråkern, Born och
Höglunda att få sina områdesnät. Därefter arbetar
man sig utåt mot Sandhed, Hansjö, Stenberg,
Slättberg och Stackmora.
Med Orsa kommuns stadsnät krävs inte att ett visst
antal fastigheter är intresserade för att området ska
anslutas. När vi bygger ut kommer vi passera alla
fastigheter i området och förbereda så att även de
som av någon anledning väljer att inte ansluta nu
kan anslutas senare.

Fördelar med fiber:


Kan transportera enorma mängder
information
All information som idag skickas i hela
Sveriges kopparnät skulle kunna skickas i
enbart ett par fibertrådar
Fiber avger inga elektromagnetiska fält,
leder inte ström och är svår att avlyssna.





Varför ska jag ansluta mig?
Det finns flera olika skäl till att använda fiber:








Framtidssäker prestanda
Höjer marknadsvärdet på fastigheten
med 30 000 - 50 000:Får mer för pengarna
Snabbare datorförbindelse
Lägre kostnad för tjänster
Klarar HDTV bättre
Lokala leverantörer

Vad kostar det?
I anslutningsavgiften för 20 000:- ingår grävning
(max 25m på tomten), fiberdragning och
installation i fastigheten.
Du betalar först när du fått din fiber installerad.
Man kan även dela upp kostnaden, avgiften blir
då 360:- i 60 månader.

Stadsnätet: Morgondagens snabba digitala motorvägar.
Lika självklart som el, vatten och värme

Det tillkommer inga löpande avgifter för
anslutningen, utan endast för de tjänster man
beställt från en tjänsteleverantör. Man måste
inte beställa någon tjänst, utan kan se det som
en investering som höjer värdet på fastigheten
och sedan börja använda tjänsterna när man vill.

Vad är vitsen med fiber?
Ordet fiber är en förkortning av fiberoptik och
innebär att data skickas med ljusets hastighet via
fibernätet. Detta nät håller idag på att ersätta både
telefon- och kabeltevenätet, vilket ger dig möjlighet
att få supersnabbt bredband, IP-telefoni, TV eller
larm genom en och samma kabel kopplat till ett
hemnätverk i din bostad.
Orsa kommuns stadsnät är ett öppet fibernät. Vilket
betyder att vi står för infrastrukturen och att du som
kund, utifrån ditt behov, kan välja mellan ett antal
konkurrerande tjänsteleverantörer och på så vis hålla
prisnivåerna nere.

Vilka tjänster kan jag få?
Orsa stadsnät samarbetar med Open Universe
som erbjuder över hundra tjänster inom
internet, telefoni, TV, backup, företagstjänster
samt paketlösningar från de flesta ledande
leverantörerna på marknaden.

Du kan läsa mer om de olika erbjudandena på
internet via länken:
http://portalen.openuniverse.se/orsa/

