
Nulägesbeskrivning

• Grävt ned 7 brunnar och 5 skåp

• Provblåst 40-slangar, från flygplatsen till 

Prästorp och Bronäs teknikhus

• Kabelblåsning påbörjas preliminärt vecka 47

• Inkoppling av fiber till teknikhusen början av 2014



Grävning under 

december



• Slang måste ligga på ett säkert djup.

• Slang bör dras till det utrymme som 
mediaomvandlaren ska placeras.

• 25 Färdiganmälan har inkommit idag

• Fyll i blanketten färdiganmälan och 
skicka den till Lidköpings bredband

• Vi påbörjar installationen när alla har 
skickat in dokumentet



Dokument finns 

på vår hemsidan. 

www.lidkoping.se/bredband



Mediaomvandlaren

Vill du abonnera på 
tv-utbudet är det 
engångsavgift på 
1400kr.

Mediaomvandlaren

Höjd: 25cm 

Bred: 15cm

Djup: 15cm

Uttag för 230volt adapter

Uttag för TV

Uttag för internet & IP-telefoni

Uttag för internet & IP-telefoni.
För ytterligare 3 abonnemang.
Används främst i flerfamiljshus.



Tjänster i Stadsnätet

• Internet

• IP-telefoni

• TV



Internet leverantörer

Hastighet i båda riktningarna

2 Mbit/s från 209kr/mån

10 Mbit/s från 224kr/mån

100 Mbit/s från 295kr/mån 



IP telefoni- inte begränsat utbud

Från 25kr/mån

Du måste inte välja 
någon av dessa 
leverantörer utan 
kan välja fritt på 
nätet



Basutbud TV i fibernätet

135kr/mån till alla TV-apparater



Digitalbox eller TV med DVB-C mottagare

20 Kanalpaket

C MORE

VIASAT

Pay-Per-Viewwww.sappa.se

Tilläggskanaler

www.boxer.se

Digitalbox eller TV med DVB-T, T2 mottagare

Ca 13 Kanalpaket

On Demand



Information om tjänsterna

finns på 

www.openbit.se

När fibern är inkopplad 

kommer du få ett 

välkomstbrev. Du aktiverar 

själv tjänsterna via 

fiberanslutningen.



Leverans områdesnätet

1. Fiber till teknikhusen

2. Avtal tecknas mellan parter

3. Medlemmar gräver ned slang och drar in den i bostad.

4. Medlemmar skickar in färdiganmälan.

5. Nedgrävning av resterande skåp och brunnar

6. Provblåsning av 40-slangar i områdesnät

7. Fiberblåsning och skarvning

8. Drift-tagande av nät



Preliminär tidsplan  

• När avtal är klara och färdiganmälan är 
inskickade är det 6-8 månaders leveranstid.

• Är allt klart i April/Maj kommer vi att leverera 
under hösten 2014.



Frågor!?

Jerker Jonsson

Lidköpings Bredband

bredband@lidkoping.se

0510 – 77 10 70

Skaragatan 8 Lidköping


