
 

Kallar till:    

 

Solbacken/Medborgarhuset Torsdag 23 Februari 19,00 

Vi har under en tid jobbat med frågan om fiberanslutning i Ballingslöv, vi har nu fått fram ett 

förslag tillsammans med ZITIUS, ett bolag som ingår i Telias koncern, detta bolag känns 

attraktivt för oss och deras tillhörighet till Telia ger en framtida trygghet. 

ZITIUS presenterar ett förslag om inkoppling av fiber till ett fast pris på 21 900 kr ingrävt och 

inkopplat i huset, inga övriga kostnader tillkommer, här ingår även mediaomvandlaren (liten 

box på väggen). Detta projekt omfattar Ballingslöv, Rättelöv, Farstorp och Tullstorp. 

Dessutom har man ett erbjudande för privatpersoner om delbetalning till en låg 

månadskostnad på upp till 5 år Ex. enl. bifogat avtal ”Jag väljer att få fakturan efter 

installation och får då valmöjligheten att betala hela beloppet eller delbetala från 393 kr per 

månad”. 

Representant från ZITIUS Peter Wikstrand kommer att informera samt svara på alla era frågor. 

Bra om ni redan nu lämnar in en intresseanmälan för att vi tidigt skall kunna få en uppfattning 

om hur många vi kan bli, följ anvisningarna på nästa blad. OBS intresseanmälan är inte 

bindande. Avtal för tecknande av bredband görs helst via Bank ID för snabbare process. 

Företaget har lovat att så fort minst 75% av hushållen i hela området tecknat sig för fiber så 

sätter man igång med jobbet (Farstorp och Rättelöv/Tullstorp är uppe på nära 90%), detta 

skulle kunna innebära att vårt fibernät finns på plats och klart att använda i början av 2018. 

Så viktigt att ni nu alla tar er tid och kommer på denna information eller skickar någon av era 

anhöriga, detta är en satsning för framtiden, för era fastigheter och för hela Ballingslöv. Med 

fiber i huset öppnas en värld av möjligheter idag (ex. hastighet bredband 100/100 Mbit /s)  och 

möjliggör nya framtida lösningar för er och er familj.  

Viktigt att tänka på, en anslutning i efterhand blir nästan dubbelt så dyr.  

Priset på er fastighet vid en framtida försäljning påverkas garanterat också. 

Varmt Välkomna! 

Styrelsen för Ballingslöv Byalag 



 

Anmäl ditt intresse för fiberanslutning 

OBS Denna anmälan är inte bindande men det hjälper oss att få en uppfattning om hur många som är intresserade och 

därmed avgöra om vi skall köra vidare med projektet.  

Gå in på http://www.fibertillalla.se/  

 

Skriv in din adress: 

 

Följ instruktionerna: 



 

Tack för din intresseanmälan. 


