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Fibernätet kommer till Tjuv- & Enholmen

Anslut ditt hus på «fastighet»
Äntligen är det dags! Vi har avtalat med gräventreprenör och är redo att bygga ut fibernätet
på Tjuv- och Enholmen. Startdatum är inte bestämt ännu men så snart vi har nödvändiga
tillstånd på plats planerar vi sätta igång arbetet. Troligen efter semesterperioden.
Nu vill vi ha din beställning på fiber. Även du som tidigare lämnat intresseanmälan måste
göra en ny beställning eftersom de ”gamla” är annullerade. För hjälp att beställa, ring oss!
Anslutning beställer du med formuläret på vår hemsida, www.gastabudstaden.se. Klicka på
fliken Privat och välj Villa/Radhus. Anslutningen kostar 18 000kr.
Grävarbetet på den egna tomten ingår inte i grundpriset. Går att beställa som tillägg. Priset
är 3000 kr för upp till 10 meter grävarbete. Vid längre grävsträckor tillkommer 150 kr per
meter. Möjlighet till ROT-avdrag.
Idag är fler än 13 600 hushåll i Nyköping anslutna till Stadsnätet. Experter menar att
fiberanslutning i huset är lika självklart som el, VA och värme. Fastighetsmäklare säger att
tillgång till fiber i vissa fall är avgörande för en lyckad bostadsaffär. Det är alltså inte längre
frågan om man skall installera fiber i huset utan det är en fråga om när.

Gästabudstaden driver ett öppet Stadsnät som erbjuder kraftfullt, fiberbaserat bredband.
Under dygnet alla timmar har våra tekniker kontinuerlig övervakning av driften.
I vårt nät finns de flesta av Sveriges ledande leverantörer av Internet, TV och Telefoni.
Tillsammans erbjuder de Nyköpings största utbud av bredbandstjänster. Och eftersom det
finns många leverantörer så innebär konkurrensen att du får bra villkor. Nedan följer en kort
beskrivning av de tjänster du kan teckna via fiber-anslutningen.
Internet
I Stadsnätet kan du köpa internet i hastigheter upp till 1000 Mbit/s, helt utan begränsning av
hur mycket du får ladda ner. Jämför tjänster och priser och bestäm vad du vill ha. Fjorton
företag är redo att leverera bredband. Avtal tecknar du direkt med leverantören.
TV
Många har insett fördelarna med att titta på TV via fiber. Det breda utbudet, överlägsen
bandbredd samt driftsäkerhet överträffar TV via marknätet och parabol. Välj abonnemang
mellan sex olika företag.
Telefoni
Om du vill ha fast telefon så finns möjligheten i Stadsnätet. Oftast till lägre pris.
Mer information finns på gastabudstaden.se Frågor mejlar du till: info@gastabud.com
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