Sista chansen att få möjlighet
till bredband på landsbygden!
Beställer du Öppet Stadsnät senast söndag 25 september 2016
har Ystad Energi möjlighet att få stöd från Länsstyrelsen.
Kanske känner du till att vi håller på att bygga ut supersnabbt fiberbredband på landsbygden?
Under 2016 har vi på Ystad Energi eventuellt möjlighet att få stödmedel från Länsstyrelsen. Stödmedlet är en
förutsättning för att utbyggnad på landsbygden i Ystads kommun ska kunna ske. En genomsnittlig anslutning
här ligger på ca 44 000 kr. Under hösten 2016/våren 2017 kommer Länsstyrelsen att dela ut nya stödmedel för
fiberutbyggnad. Vi kommer att söka detta stöd igen, men det är bara med din och dina grannars beställningar
som vi kommer att ha underlag till att söka stödmedel för vidare byggnation. Tala därför gärna med dina
grannar och se om intresse finns. Vi hoppas att ditt område inom en nära framtid finns med på fibernätskartan!
Vad innebär Öppet Stadsnät för mig?
• Framtidens anslutning till internet, telefoni och TV
där alla hemma hos dig kan använda nätet samtidigt
utan att hastigheten påverkas det minsta.
• Du förenar enkelt nytta med nöje: Jobba hemma, gör
läxor, fynda på nätet, spela online, larma huset,
ring farmor, beställ pizza och mycket mer!
• Inga nätavgifter/fasta månadsavgifter för vårt öppna
nät, du betalar endast för de tjänster i nätet du beställt.
• Ystad Energi står för löpande underhåll av
stadsnätet, utan extra kostnad för dig som kund.
• Ökat ingångsvärde i din fastighet och möjlighet till
ännu större fördel vid eventuell försäljning.

Pris för anslutning

25 000:inkl
moms

Så här går det till:
• 25 september 2016
Sista dagen för dig att skicka in beställning av fiberanslutning.
• Oktober 2016
Ystad Energi söker stöd från Länsstyrelsen/beslutar
vilka områden vi kan bygga till under 2017-2020.
• Under 2017
Ystad Energi informerar alla som blir utbyggda.
Med vänliga hälsningar
Susanna Bodnar, Ystad Energi, 0411-57 71 72 eller susanna.bodnar@ystad.se
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