
TILLSAMMANS 
för Landskronas miljö 



• Sammanfattning av informationsmötet 

 

• Nyheter 

 

• Tidplanen 

 

• Bra att veta 

 

• Frågor 

Agendan 



• Landskrona Energi ägs till 
100 % av Landskrona stad 

• Elnät  

• Fjärrvärme   

• Stadsnät  

• Elproduktion och försäljning 

 

 

• Allt överskott återinvesteras 
eller går till Landskrona stad 

 

Vår verksamhet  



• Kommuntäckande fibernät för  
fasta bredbandsanslutningar 

• Öppet för konkurrens mellan 
olika tjänsteleverantörer  

• Cirka 7 000 förbindelser i 
nätet och vi når över 10 000 
hushåll 

• Telenor, IT-gården, Tele2… 

 

• Serverhallar 

Stadsnät 

 



Nationella, regionala och lokala mål 

• 2009 presenterade den dåvarande regeringen en 
Bredbandsstrategi - 90 % av alla företag och hushåll skall ha 
tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 

 

• Region Skåne skruvade upp målet för oss till - 95 % av 
hushåll och arbetsplatser samt 100 % av skolor och offentliga 
inrättningar skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 

 

• Vårt mål är att 100 % av alla hushåll och företag skall 
erbjudas tillgång till fiber senast 2018. 

 

 



Ett robust och tryggt nät 
CoLo2 

Härslöv 

Glumslöv 

Häljarp 

Asmundtorp 

CoLo3 
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Nya tjänsteleverantörer 
• Pågående arbete med flera nya tjänste-

leverantörer. 

• Lansering löpande under 2016 och med officiell 
start i mitten av Februari. 

• Samtliga erbjuder antingen Triple Play (Bredband, 
TV och tfn) eller Dual Play (Bredband och TV) 

 



Vi vill gärna också presentera… 



• 2/2 Mbps – för dig med litet behov (under hundralappen)* 

 

• 100/100 Mbps – det nya ”lagom” 

 

• 250/250 Mbps – riktigt snabbt, även uppåt 

 

• 500/500 Mbps – blixtsnabbt 

 

* ”Sveriges billigaste bredband” 

Nya hastigheter i nätet 

 



Ny samarbetspartner 

• Teknisk rådgivning för nätverk i hemmet – kostnadsfritt* 

 

• Fasta priser för t.ex. installation av nätverksuttag 

 

• Nya eluttag 

 

• Förstärka det trådlösa nätverket… 

 

 

 
• * ett besök ingår i anslutningsavgiften 



• Grävning klar förutom Skördevägen samt Kust- och 
Möingevägen 
 

• 1/1- 15/4 arbetar vi med:  

• etablering av tekniknod samt elservisen 

• blåser fiberkabel mellan kabelskåp 

• svetsning av fiber 

• blåser in fiberkabel till de enskilda kunderna 

 

• Inkoppling kommer att ske från april och 10 veckor 
framåt  
 

Projektstatus och tidplanen 



Lite projektbilder 



Bra att veta 

• Vi tar emot beställningar under hela projekttiden. 

 

• Om ni önskar hembesök redan ”nu” gällande grävning 
eller teknik inomhus så lämna kontaktuppgifter på lista 
utanför 
 

• Om ni önskar dra in fiberkabeln längre än 5 meter in i 
huset så kontakta oss senast den 15 mars 

 

• Samtliga beställt kommer att kontaktas för tidsbokning 

 

• Om beställningen bekräftats via post så glömmer vi 
ingen – alla kunder är lika viktiga för oss! 



Tre alternativ 

• Anslut nu 
• Fibern dras in i huset och ni kan direkt börja använda den 

• Beställningsblankett krävs 

 

• Förbered nu – kostnadsfritt 
• Fastigheten ansluts med rör in på tomten 

• 0418-47 36 20 eller stadsnat@landskronaenergi.se  

 

• Avvakta 
• Vi förbereder för framtida anslutning 

• Ni behöver inte göra något 



• Kalkylerna visade att samförläggning 
skulle ge oss en ökad kostnad med över 
2 miljoner kr   

• Vi valde då att fortsätta entreprenaden 
själva i Asmundtorp 

• Motsvarande hoppade vi av 
samförläggning med Fibertjänst i ett 
område i Häljarp där de har grävtillstånd 

 

Landskrona Energi 
och Fibertjänst 



Frågor? 
www.landskronaenergi.se 


