
Viktig information om tider och kostnader
för utbyggnad av fiber till villa

HEJ!
 
Vi skriver till dig för att du redan har tecknat avtal med oss om anslutning till 

stadsnätet och/eller för att du bor i ett område där vi har lovat att bygga ut 

fiber till villa. Vi vill med detta brev informera dig om följande: 

     1. Stor efterfrågan

Efterfrågan på vårt framtidssäkra stadsnät har ökat enormt det senaste året. 

I de områden där vi nu byggt ut har intresset varit väldigt stort och vi har fått 

lägga mer tid än beräknat i projektens slutskede. Detta gör att vår tidplan 

förskjutits något. Trots intensivt arbete kommer vi inte hinna ansluta ert 

område under 2016, men kommer öka  på vår utbyggnadstakt framöver för att 

ansluta fler villor i Karlskrona. Vi kommer göra allt för att återkomma till dig 

med tidplan för ert område så snart som möjligt.

      

     2. Beslut om struket ROT-avdrag

Med anledning av att det på riksnivå råder ovisshet kring ROT-avdragets 

framtid har vi bestämt oss för att från och med 2016 inte längre inkludera 

möjligheten till ROT-avdrag vid fiberansluting till villa. Om du redan har tecknat 

avtal ber vi dig därför bortse från ROT. Du behöver dock inte skicka in något 

nytt avtal då vårt pris 14 990 kronor står fast. 

Om du däremot skulle vilja säga upp avtalet på grund av de ändrade 

förutsättningarna, ber vi dig göra det till oss skriftligen via brev eller mail. 

     3. Vårt pris står fast

Vi vill understryka att vi står fast vid det avtalade/utlovade 

priset, det vill säga 14 990 kronor, för din fiberanslutning. Det är 

kraftigt rabatterat just därför att ni är många i ert område som vill 

ansluta er.   

Om du har frågor kring tidplan eller avtal är du välkommen att 

kontakta oss på telefon 0455-783 90 eller via e-post 

fiber@affarsverken.se.    

Med vänliga hälsningar 

Marknad & Försäljning 

Affärsverken AB

Tel 0455-783 00. www.affarsverken.se

Vårt löfte till digär oförändrat:Vi ska förse digmed en riktigt braanslutning.  
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