Vi fortsätter utbyggnaden av Fiber till nya
områden i Sandviken!
Efter fjolårets lyckade fiberutbyggnad då över 1000 hushåll anslöt sig står nu Östanå och
Lövbacken på tur där runt 140 hushåll kommer att erbjudas Fiber Till Hemmet. Även i Storvik
fortsätter utbyggnaden med ytterligare ett område. Till hösten tittar vi på områden som kan bli
aktuella för nya kampanjer säger Jan Persson, affärsområdeschef på Sandnet.
Sandnet kommer under 2015 att bygga ut Fiber Till Hemmet till hushåll i Lövbacken och Östanå.
– I början av mars kommer erbjudanden att skickas ut och informatörer kommer att göra hembesök för
att kunderna ska få information och möjlighet att ställa frågor. Man får då även möjlighet att diskutera
individuella lösningar.
Fiber ger ökad attraktionskraft
Med många fiberanslutningar ökar attraktionskraften på orten och i bostadsområdet. Det är en av
anledningarna till att Sandnet, ett affärsområde inom Sandviken Energi, satsar på att bygga ut fiber i
kommunen.
– Vi vill göra vad vi kan för att förse kommuninvånarna med bra infrastruktur och det finns ingen
anledning att vänta. Vi fortsätter utbyggnaden med nya områden, säger Jan Persson.
Framtidssäkrat för internets växande tjänsteutbud
Bredbandskunderna använder mer och mer kapacitet med dagens surfplattor, smartphones och
Smart-TV. För att täcka upp detta behov ställs höga krav på anslutningen. Med fiber anslutet till
hemmet ges utrymme för dagens och framtidens behov av kommunikation.
– Efterfrågan på fiber har ökat enormt mycket i takt med att tjänsteutbudet har ökat. För att kunna
utnyttja exempelvis streamade TV- och filmtjänster maximalt är fiber det bästa man kan ha. Sedan
förra året levererar vi hastigheter ända upp till 1 Gbit/sekund och kunder som vill ha tv och telefoni kan
få det också, säger Jan Persson.
Ännu fler kan få fiber
Den planerade utbyggnaden följer Sandnets Fiber Till Hemmet-koncept, men oavsett vart man bor kan
man vända sig till Sandnet för en offert på en fiberanslutning.
– Bostadsområden som inte får ett erbjudande kan gärna gå ihop och höra av sig till oss så ser vi vad
vi kan göra, säger Jan Persson.
Fakta
När du surfar på internet använder du bredband som kan levereras genom fler olika tekniker, där fiber
är överlägset bäst. Internettrafiken färdas med ljusets hastighet i en mycket tunn glastråd och rent
teoretiskt sett finns det idag inte någon gräns för hur snabbt trafiken kan transporteras med fiber.
Sandnet är din lokala bredbandsleverantör i Sandvikens kommun. Vi erbjuder företag,
bostadsrättsföreningar samt privatkunder tillgång till bredbands- och tillvalstjänster. Sandnet är
världens första SKA-certifierade fibernät
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