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Vad ska jag göra innan 

installationen.!



• Nedgrävning av slang från punkt där 
föreningen avlämnat.

• Minst 65 centimeter djupt
• Vi rekomenderar markeringsband 

över slang
• Dokumentera slangens placering

• Håltagning ytterväg eller genom grund
• Skarvlåda och mediaomvandlare 

placeras vid slangavslut vid 
yttervägg.

• Böjradien, max 45 grader

• Fyll i blanketten färdiganmälan och 
skicka den till Lidköpings bredband



Exempel på slang installation



Anvisningar finns 

på vår hemsida. 

www.lidkoping.se/bredband



Hur kopplar jag hemma!



Mediaomvandlaren

Utrustningen måste 
köpas för använda 
fibern. Den kostar 
2500kr inkl moms.

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

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 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



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



Vad blir månadskostnaden?!

Exempel

Bredband 10Mbit/s 216kr

IP-telefoni (uppskattad) 55kr

TV basutbud - 19 kanaler 135kr

Summa: 406kr



Information om tjänsterna

finns på 

www.openbit.se



Leveransplan



1. Avtal skrivs mellan förening och Lidköpings Kommun 
om överlåtelse av områdesnätet.

2. I samband med avtalet skrivs ska föreningen bla överlämna 
nätdokumentation och vilka som ska ha fiber installerad.

3.   Anslutningsavtal tecknas för medlemmarna.

4.   Medlemmar gräver ned slangen på tomten 
och drar in den i huset, därefter skickas en 
färdiganmälan till Lidköping bredband.

5. Lidköpings bredband återkommer med en mer detaljerad leveransplan

Leveransflöde





Frågor!?

Jerker Jonsson

Lidköpings Bredband

bredband@lidkoping.se

0510 – 77 10 70

Skaragatan 8 Lidköping

www.lidkoping.se


