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Bredband via fiber till området 
!
Det har väl inte undgått någon att det börjar röra på sig vad gäller att få riktigt snabbt bred-
band via optisk fiber till området. Vi i styrelsen tycker det är bra, för det kan sannerligen öka 
värdet på våra hus. Det är dock viktigt att vi alla förstår att det finns tre konkurrerade organi-
sationer som vill dra fiber i området, och att dessa tre är olika på flera sätt. !
Perspektiv Bredband. Dessa var först och verkar ha lägst pris både vad gäller anslut-
ningsavgiften och månadskostnaden. Däremot är det ett så kallat ”stängt” nät, alltså att 
man måste köpa alla tjänster (bredband, TV, telefon) från dem. 
Mera info på http://akarp.perspektivbredband.se/ !
Telia Öppen Fiber. De har varit intresserade förut, men inte kommit till skott förrän nu. 
De har en högre anslutningsavgift än Perspektiv Bredband men är som namnet säger ett 
”öppet” nät. Det betyder att det finns flera olika operatörer som man kan köpa tjänster 
av, för närvarande ett 10-tal. Mera info på http://oppenfiber.se/ !
Burlövsportalen. Burlövs kommun har fattat ett beslut att göra en bredbandssatsning 
som visserligen börjar i Arlöv men där Åkarp kommer med under 2016. Det kommer 
också att var ett ”öppet” när med 12-15 olika operatörer. Här är det svårare att hitta pri-
ser än, men det ligger nog i närheten av Telia Öppen Fiber. Mera info på http://burlov.se/ !
Det är viktigt att du tänker igenom noga vad du vill ha innan du skriver på någon bin-
dande beställning.

Har ni frågor och/eller kommentarer på ovanstående information så kontakta någon i styrelsen genom att be-
söka oss eller skicka ett mail. !!
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