
 

 ÅRJÄNGS FIBERNÄT

kopplas in. Därefter påbörjas driftsättningen av våra 
noder. Driftsättningen av noderna utförs av Eltel.

I första skedet driftsätts alla switchar i noderna. 
Driftsättning av noder beräknas pågå från mitten av 
mars till slutet av juni. 

MONTERING AV MEDIAOMVANDLARE

För de allra flesta av er kunder påbörjas montering av 
mediaomvandlaren, d.v.s den box som du får monte-
rad på insidan väggen efter det att noden är driftsatt. 
För er som ännu inte fått husinstallation gjord kom-
mer mediaomvandlaren att monteras samtidigt. Det 
är nu klart att det blir NSI som kommer montera 
denna. Tidsplan för monteringen håller på att tas 
fram. Du kommer få ett brev från din förening med 
en tid när inomhusmontering kommer ske hos dig. 
Det är mycket viktigt att du ser till att NSI har åt-
komst till din fastighet vid den tid du fått tilldelad. 
Mer information om detta kommer du få i brevet 
från din förening. Brevet skickas ut i god tid innan 
montering ska ske.

BESTÄLLA TJÄNSTER

När medieomvandlaren är monterad och driftsatt 
är det dags att välja fibertjänster samt den eller de 
tjänsteleverantör/er du vill ha. Du kommer få med-
delande om när detta kan ske. Dina fibertjänster, 
bredband, tv och/eller telefoni beställer du på 
www.bredbandswebben.se genom att koppla en nät-
verkssladd från din dator till medieomvandlaren. Du 
kan även kontakta din leverantör direkt. 
Mer information om hur du gör din beställning får 
du när det är dags för inkoppling av din medie-
omvandlare. 
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643 647 METER

Det är antalet meter schakt, sjöförläggning och 
monterad luftkabel i Årjängs Fibernät som består av 
de sex föreningsområdena HolmedalsNet, Karlanda, 
SellNet, Silbodal Norra, Töcknet och Vatt-Net. 

I september 2012 togs första spadtaget för optisk    
fiber på landbygden i Årjängs kommun. Efter något 
av en mardrömsstart med en mycket regnfylld höst 
och tjäle i backen till långt in i maj våren 2013 så 
lossnade det äntligen och grävningen kunde komma 
igång på allvar. Nu, cirka 16 ”grävbara” månader    
senare närmar vi oss, bokstavlig talat, ljuset i kabeln. 
Under våren 2015 kommer vi kunna koppla upp de 
första kunderna i nätet. 

INSTALLATIONER

Ännu återstår husinstallationer, d.v.s. en box på ut-
sidan huset och indragning av fiberkabel hos en hel 
del kunder. Våra fibersvetsare har fullt upp med att 
svetsa alla fiber i skåp och noder så att ljussignalen 
ska nå ända från Huvudnoden i centrala Årjäng eller 
Töcksfors hem till din fastighet. Du kommer därför 
fortsatt att se NSI fara runt i bygden. 

Svetsutrustning

TIDPLAN

Tidplanen för uppkoppling börjar ta form. Arbetet 
med den tekniska planeringen/projekteringen, tid-
plan och beställning av material pågår just nu för 
fullt och beräknas vara klart i början av mars. Telia 
planerar nu hur nätet ska byggas tekniskt utifrån de 
uppgifter som Årjängs Nät och varje ideell förening 
jobbar med att ta fram. Det är många inblandade 
parter som ska inkomma med sina kunduppgifter, 
leverans- och färdigställandedatum. 
I mitten av mars, början av april beräknas den in-
kommande signalen från Telia till vår huvudnod att 



 

TJÄNSTELEVERANTÖRER

I Årjängs Fibernät finns idag nio stycken olika Tjäns-
televerantörer att välja mellan. Jämför vilka tjänster 
och priser de erbjuder.

 

Vi vet också att Boxer finns i Telias Öppen Fiber koncept som ny 
leverantör men vi har ännu inte fått bekräftat att de finns med i 
Årjängs utbud. 

NY HEMSIDA

Årjängs Nät har under hösten arbetat med en ny och 
förbättrad hemsida. Lansering av www.arjangsnat.se 
kommer ske inom några veckor. 
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Vill du veta mer redan nu rekommenderar vi att du 
besöker webbsidan www.oppenfiber.se och sidan ”Så 
här går det till”, punkt 4 och 5. 

När du beställt tjänsterna, skickar din leverantör 
hårdvaran som krävs för att använda dem (t.ex. en 
digitalbox). Ditt val av tjänster och leverantör kan 
påverka hur snabbt du kan du beställa tjänster. 

Det är du själv som kund som väljer vilka tjänster 
och leverantör/er du vill ha ur det utbud som finns i 
vårt nät. Årjängs Nät eller fiberföreningarna kan inte 
hjälpa till med detta. 

ÖPPEN FIBER

Med Telias koncept Öppen Fiber får du tillgång till 
det bästa de olika tjänsteleverantörerna har att erbju-
da. Du kan få supersnabbt bredband och mängder av 
smarta tv-tjänster via fiberuttaget. Dessutom kan du 
få telefoni via Öppen Fiber. 

Besök gärna sidan www.oppenfiber.se 

Du kan välja att beställa alla tre tjänsterna från en 
och samma leverantör, eller olika tjänster från olika 
leverantörer.

Den snabbaste uppkopplingen du kan få via fiber
är just nu 1000 Mbit/s – ett överflöd med tanke på 
vad dagens tjänster kräver. Det betyder även att du 
redan idag står rustad för morgondagens digitala 
tjänster, vilka de än är.

Läs mer på:
viasat.se/oppenfiber

Läs mer på:
alltele.se/oppenfiber

Läs mer på:
bahnhof.se

Läs mer på:
bredband2.com

Läs mer på:
netatonce.se

Läs mer på:
t3.se

Läs mer på:
telia.se/oppenfiber

Läs mer på:
tyfon.net

Läs mer på:
universal.se

       Har du några andra frågor är du välkommen       
       att kontakta din förening eller Årjängs Nät.

       HolmedalsNet             Årjängs Nät
   info@holmedalsnet.se       info@arjangsnat.se
    +46 (0)573-71 12 58     +46 (0)72-566 16 22 
   www.holmedalsnet.se       www.arjang.se/fiber
   
   Stort tack till alla som engagerar sig i fiberutbyggnaden!


