Kävlinge 2018-01-09

Bredband via fiber och förhöjd kvalité av TV-systemet
Av våra drygt 2 600 lägenheter saknar 895 lägenheter bredband via fiber och är därför
hänvisade till ADSL alternativt XDSL. Vi förstår behovet av bredband via fiber och
efterfrågan på bandbred och valfrihet. Detsamma gäller för uppgradering av TV-nätet till
HD-kvalitét genom övergång till IP-TV.
Lägenheter utan bredband
via fiber 2018-01-01 är
fördelade enligt nedan:

Bredbandsprojektet via fiber påbörjades
2017 och innefattar:
 Förhandlingen med hyresgästföreningen är
148 st
Kävlinge tätort
slutförd.
48 st
Furulund
 Anslutning av fastigheterna som idag saknar
699 st
Löddeköpinge/
områdes- & fastighetsnät (fiberaccess) pågår.
Hofterup
 Vi är inom kort färdiga med en omfattande
projektering av nya områdes- och fastighetsnät, alternativt projektering för
ombyggnad av befintliga.
 Vi förbereder upphandling av entreprenör/-er för genomförande av fibernät.
 Förhandling med Kommunikationsoperatör (KO) pågår.
Projektet är omfattande, men processen är igång. Troligt är att inom cirka ett år har de
första områdena som saknar bredband via fiber blivit anslutna. Därefter går turen vidare till
nästa område. Turordningen är inte klar i dagsläget.
Det öppna nätet kommer att innebära följande:
 Valfrihet vid tecknande av bredbandsabonnemang med upp till 8-10 leverantörer
att välja mellan.
 Valfrihet när det gäller bredbandsabonnemang med tillgänglig bandbredd upp till
1Gb.
 Valfrihet när det gäller IP-TV med upp till 3-4 leverantörer att välja mellan vid
utökning av kanaler/TV-tjänster.
 Förhöjd kvalité av TV-systemet som klarar HD-kvalitet och 3D-TV.
 IP-telefoni.
 Erbjudande på Triple play*.
*Triple-play är en branschbenämning på pakettjänst för IP-telefoni, bredband och TV i samma
förbindelse.

Vad innebär ovanstående för de hyresgäster som redan har bredband via fiber i
lägenheten där nätet är bundet till en specifik operatör?
Det innebär att de också kommer att få valfrihet mellan flertalet leverantörer, förhöjd
kvalitet på TV och en uppgradering av systemen inför framtida behov.
Kommer alla KKB:s adresser att anslutas till öppet fiber?
Ja, enligt senare tidplan.

