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Extra stöd för fiberanslutning 
 

Som du kanske vet satsar Nykvarns kommun på att bygga ut fibernätet i kommunen. Vår 
målsättning är att alla invånare ska kunna få fiber till ett rimligt pris. Många hushåll har redan 
anslutits, men en del är kvar. Det gäller framför allt fastigheter som ligger längre från stamnätet 
och därför blir dyrare att ansluta.  

I samverkan med fiberbolaget Open Infra börjar vi nu bygga ut fiber även till dessa. För att 
stödja anslutningen bidrar kommunen med sammanlagt 4 miljoner kronor i subventioner. På 
grund av din fastighets placering har du möjlighet att få sådant stöd. 

Jag vill genom det här brevet därför uppmana dig som fastighetsägare att anmäla ditt intresse för 
fiber från Open Infra. Ju fler som ansluter sig desto större blir möjligheten att bygga ut.  

Varför fiber? 

Fiber är den modernaste formen av anslutning för fast bredband och den snabbaste och mest 
stabila kommunikationen för internet, tv och telefoni. Över tid ersätter fiber det gamla telenätet, 
som redan har börjat avvecklas. 

Vi vill att alla som bor och arbetar i Nykvarns kommun obehindrat ska kunna delta i det digitala 
samhället. Det ska vara lika enkelt att arbeta eller studera från altanen som från kontoret. Även 
kommunens tjänster inom vård, skola och omsorg blir alltmer digitala och en bra fiberanslutning 
blir en förutsättning för att kunna utnyttja dessa tjänster.  

Erbjudande från Open Infra 

Inom kort blir du kontaktad av Open Infra som har ett erbjudande om fiberinstallation. I 
erbjudandet är kommunens subvention inkluderat i priset. Du behöver alltså inte göra någon 
särskild ansökan för att få det här stödet, mer än att beställa fiber till din fastighet.  
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Du kan också själv anmäla ditt intresse till August Jakobsson på Open Infra, på 
august.jakobsson@openinfra.com eller tel. 076-907 27 97. 

Om du har frågor om kommunens roll är du välkommen att kontakta vår bredbandsstrateg, 
Göran Hedström, på goran.hedstrom@nykvarn.se.  
Du hittar också information på www.nykvarn.se/bredband 

 

Med vänlig hälsning 

 

David Schubert, näringslivschef 
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