
FIBER 

Till våren kör vi igång arbetet för att starta upp Fiberprojektet på Seskarö. Ansvarigt företag som ska 

genomföra projektet och upphandla det företag som ska gräva ska utses. DU HAR VÄL ANMÄLT DIG 

OCH GJORT BESTÄLLNINGEN AV FIBER!  

 

Här kommer information om vad som händer nu och fortsättningsvis efter jul. 

Alla som anmält att få Fiber installerat har fått ett mail som heter 

Avtal- Fiber till alla. 

Klicka in Er där och gör en beställning av fiberanslutning. När det kommit in till Zitius 

så blir Er gula markering på kartan grön. Kan ta några dagar. Får vi lika många gröna 

markeringar som vi har gula så är det klart att vi startar projektet i nästa etapp. 

Vi har fram till 31/12 att lämna in beställningen. 

Antingen gör ni beställningen via BankID eller skickar in en pappersbeställning. 

BankID förfarandet ger en rabatt på 200 kr som dras av vid betalning. 

Läs bifogat dokument för mer information. 

Hör av Er till oss i Fibergruppen om Ni undrar över något. 

Hälsning 

Fibergruppen/gm Sten-Inge Videhult 

 

Seskarö Hembygdsförening 

 

Information - fiber till alla på Seskarö med omnejd 

Under söndag den 11/12 hölls ett informationsmöte på Folkets hus Seskarö. På mötet deltog Tony 

Åkerström från ZITIUS AB att närvarande och informerade om vad som nu händer med fiber 

projektet och folk fick möjlighet att ställa frågor och diskutera det avtal som skickats ut till samtliga 

fastighetsägare på området.  

Om de som anmält sitt intresse att köpa fiber genomför köpet så räknar vi med att utläggning av 

fiber kommer att starta i april 2017. Har Ni inte fått avtalsförslaget måste ni höra av Er. 

 

Avtalet (Beställning)  

Ni har fått på mail från Fiber till alla. Ämnet är Avtal – Fiber till alla. Öppnar ni mailet  

Då kommer en Beställning upp som ni ska fylla i Beställning av fiberanslutning: Seskarö och V:a 

Nikkala Fiber. Beställningen omfattar även Santasaari och Reväsaari.  

Intresseanmälan och anslutningsavtal 



 

Det är viktigt att känna till att intresseanmälan och anslutningsavtal inte är bindande förrän Zitius har 

skickat ut en orderbekräftelse på att byggnation är klar och fiber installerad i huset. Zitius tar inte ut 

några avgifter eller övriga kostnader om ni skulle önska bryta avtalet innan ni fått fakturan. Under 14 

dagar efter ni fått fakturan med betalningsvillkoren har ni full ångerrätt enligt lag. För Zitius är det 

viktigt att vara en pålitlig samarbetspartner och sätter alltid en god kundrelation först. Därför jobbar 

man helt utan några former av ”inlåsningseffekter” i projektet. 

 

Digital signering 

Man kan ta emot anslutningsavtalen digitalt. Om du signerar ditt avtal digitalt här via fibertillalla får 

du 200 kr i rabatt på din fiberanslutning (19900 kr). Detta kommer att dras på den första fakturan 

som skickas ut efter installation.  

 

Spara pengar på abonnemangen 

En fiberansluten fastighet har tillgång till ett så kallat ”öppet nät”. Det innebär att det råder full 

konkurrens om dig bland tjänsteleverantörerna vilket gör att priserna pressas. Många kan sänka sina 

kostnader för telefoni, TV och bredband – avsevärt. Med satsningen på Fiber så blir kostnaderna hos 

många lägre än vad man har idag. 

Vilka tjänster kan du få när bredbandet är byggt? 

 

Du kan redan nu gå in på Qmarket.se för att se det vilka tjänster som du kommer att kunna välja på 

när din fiber är installerad. Klicka på länken för att komma till ditt lokala tjänsteutbud 

http://qmarket.se/privat 

Du som är intresserad av att få fiber men inte anmält dig? 

OBS Naturligtvis kan den som ännu inte anmält sitt intresse anmäla att man vill vara med och därmed 

kliva in i projektet. Undrar Ni över något så hör bara av Er till någon inom Seskarö - Fibergruppen.  

Har du ännu inte anmält intresse för att få fiber installerat så gå in och anmäl Er på  

www.fibertillalla.se 

 

Vet Ni att det även att det finns grannar eller vänner som inte anmält sig så be dom göra det. Ju fler 

vi blir att skriva på anslutningsavtalet ju säkrar blir det att projektet kommer i gång . 

 

Sammanfattning av vad som händer nu 

1. Om Ni inte gjort intresseanmälan gör det! 

2. Gör din avtals-beställning från mail; Avtal – fiber till alla Du har fått den på nätet  

2. Vänta till man hör av sig till Er för ett möte om var ni vill ha fibern indragen (mars-april) 



3. Till våren börjar grävarbetet och installationen. Beräknas bli klart fullt utbyggt under hösten 2017 

4. När nätet är installerat kontaktar Zitius Er och bestämmer hur ni skall betala fiberinstallationen.  

5. Faktura kommer. Ni har 14 dagars ångerrätt. När ångertiden gått ut ska ni betal för fibern.  

6. Fibergruppen kommer att undersöka om intresse finns för gemensamt programpaket. Viket bli 

billigare Se http://qmarket.se/privat 

7. Projektet är i gång med 100 MB/s i in och utgående hastighet. 

 

Bredband, TV och Telefoni, stora valmöjligheter | Qmarket 

Bredband, TV och Telefoni för ditt lokala nät. Mängder av tjänster. Bra erbjudanden från 

tjänsteleverantörerna. 
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