Tjänster i Hudiksvalls Stadsnät
Internet med priser från:
229 kr/månad för en 10/10 Mbit/s
244 kr/månad för en 100/10 Mbit/s
295 kr/månad för en 100/100 Mbit/s
IP-Telefoni
Olika typer av tjänster. Allt från 0 kr per månad, du betalar
det du ringer för, till fast månadspris från 12 kr och uppåt.

IP-Tv

Grundabonnemang från 39 kr.
Tv paket från 99 kr och uppåt.
På www.fiberstaden.se finns mer information om
alla våra leverantörer med samtliga priser.
Jämför gärna med vad du har idag.
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Varför fiber?

FÖR EN LEVANDE BYGD – med framtids tro!
Ett snabbt bredband är en tillgång för alla, gammal som ung!
Även om du inte tänkt att använda internet för att surfa kan du få
ut mycket av din investering.
För en levande bygd
Vi har glädjen att få bo i en levande landsbygd med flera lokala
företag. Boende och företag i bygden behöver en säker och stabil
uppkoppling med bra hastighet för att kunna fortsätta leva, verka
och bo i bygden.
Du kan tjäna på det
Har du fast telefoni idag kan du tjäna upp till ett par tusen per år
på att ha IP-telefoni istället. Och har du Tv-kanaler från Boxer och
internet via ADSL idag så kan du tjäna lite till.
För din fastighet
Fiber till din fastighet kan vara avgörande för att du ska kunna
sälja den till ett bra pris den dagen det blir aktuellt. På sikt, när
andra fastigheter på marknaden har fiber blir det lite som att
försöka sälja huset utan indragen el.
Det är roligt med kapacitet…
Fiber ger dig högre kapacitet med snabbare svarstider och
stabilare signal. Tänk vad roligt man kan ha för den kapaciteten i
form av strömmad högupplöst film, online-spel, högupplösta
videosamtal med barnbarnen och så vidare.

Fiber kan byggas ut till oerhörda hastigheter, begränsningen idag är
inte själva fibern utan det som sitter centralt. Den fiberkabel vi vill
gräva ner är alltså framtidssäker på motsvarande sätt som det var att
dra in el och telefoni på sin tid. Och vi vet redan idag att kopparkabeln
på sikt kommer att försvinna. Då försvinner fast telefoni och ADSL
som du kanske har idag.
Kanske du tänker att 4G är lösningen?
Sanningen är att 4G är en bra teknik för de som har täckning. Men 4G
är dyrt för producenten och då blir det även dyrt för oss konsumenter.
Därav kommer vi troligtvis aldrig att få fri datamängd med
4G-abonnemang och trängseln kommer att öka och göra kapaciteten
i 4G sämre genom att fler användare delar på utrymmet från sin
närmaste mast.
Och sist men inte minst
Det är billigare nu!
Om vi tack vare dig och övriga kommer upp i den anslutningsgrad
som krävs (85 % av hushållen där det finns minst en
mantalsskriven person) och att projektet får stöd beviljat så kan
projektet bli av!! Din anslutning kommer då att slutföras under
kommande år 2016-2017.
FÖR EN LEVANDE BYGD– med framtids tro!

