
Kära granne,

Du har under hösten och vintern fått information och möjlighet att anmäla ditt intresse för riktigt bredband. 
För er som missat detta kan ni titta in på www.ljunghusen.com. Över 800 hushåll i Ljunghusen har lämnat 
sitt intresse, nu är det dags att skriva kontrakt med leverantörerna. Med riktigt bredband framtidssäkrar 
du ditt hem - du kan titta på TV, prata i telefon och surfa på internet med både mycket bra kvalitet och till 
en låg månadskostnad, lägre än vad de flesta har idag. 

Vi som engagerat oss i bredband för området kallar oss “Ljunghusen Bredband” och består av oss boende 
i området, aktiva medlemmar i Ljunghusens Vägförening, Ljungskogens villaägareförening samt andra eld-
själar och egenföretagare i området som på olika sätt stöttar arbetet. Ingen i projektgruppen har någon 
koppling till leverantörerna. Vi gör detta för din och områdets utveckling skull, bredband handlar om att 
framtidssäkra och utveckla området långsiktigt. 

Du behöver bredband via fiber, med fiber till ditt hushåll blir området mer attraktivt att både bo och arbeta 
i. Genom en förhållandevis låg investering i din fastighet skaffar du dig digitala motorvägar in i ditt hus. Vi 
är övertygade om att det även höjer attraktiviteten och värdet på din fastighet inte minst om du har en 
sommarstuga. 

I Sverige har 48% av hushållen bredband via fiber, i Vellinge kommun har vi 4% procent, det vill vi ändra på 
i år. Du ska ha rätt till samma teknik och kommunikation som de flesta andra i Sverige. 

Vi uppmanar därför dig, sommar som åretruntboende, skriv under avtalet och betala anmälningskost-
naden bifogat i detta brev. Gör detta innan 24 april!

Vänligen, 
Mats Persson, ordförande Ljungskogens Villaägareförening
Lars Olin, ordförande Ljunghusen Vägförening
Ljunghusen Bredband - Johan Ahlgren, Martin Rugfelt, Mats Ohlsson, Ola
Svantesson & Jens Ismunden

Informationsmöten
Bredband2, AKEA och Ljunghusen Bredband håller två gemensamma informationsmöten.

• Ljungenskolans aula, torsdag 4:e april kl 19.00
• Ljungenskolans aula, onsdag 10:e april kl 20.00 (efter Ljunghusens vägförenings årsmöte)



Till fastighetsägare i Ljunghusen

Har du också tröttnat på dåligt bredband, problem med TV-mottagning och dyr telefoni? Äntligen kan du 
slippa detta! Efter många och långa förhandlingar med de ledande leverantörerna av bredband får du här 
ett paket erbjudande som vi anser är det bästa som kan erbjudas på marknaden. 

Erbjudandet är tillgängligt för alla som bor i Ljunghusen. Du som fastighetsägare behöver bara fylla i det 
bifogade avtalet och betala in anmälningsavgiften som ett första steg.

Här är en summering av erbjudandet och dess fördelar:
• Investeringen ligger på 11 795 kr inkl moms efter ROT avdrag (13 145 utan ROT avdrag)
• Bredband 100/100 Mbit/s* för 299 kr/månad (detta är ca 100 kr/månad mindre än med Telia eller          

liknande erbjudanden) 
• Bredband 100/100 Mbit/s* med telefoni för 348 kr/månad (249 kr+99 kr att ringa för)
• TV erbjudande se www.bredband2.com/ljunghusen   
• Sommarerbjudande, se www.bredband2.com/ljunghusen   
• För bostadsrättsföreningarna på norra sidan av väg 100 kostar installationen 8 500 kr per lägenhet

Fördelar med bredband:
1. Riktigt bredband ger snabb access till internet 
2. Billigare telefoni
3. Access till mer TV
4. Höjer värdet på er fastighet (med betydligt mer än installationskostnaden)
5. Sänker totalkostnaden för bredband/telefoni/TV

Vi har valt följande leverantörer: 
• AKEA/Eltel för att bygga nätet 
• Skanova (dotterbolag till Telia) för att driva och äga nätet 
• Bredband2 för att vara operatör

AKEA/Eltel är mycket väl etablerade entreprenörer i Sverige och har de finansiella musklerna såväl som 
den tekniska kunskapen att bygga ett nät som Ljunghusens.

Skanova är Sveriges största fiberägare och allmänt ansett som den bästa nätägaren. De har marknadens 
bästa servicenivå.

Bredband2 är Sveriges tredje största fiberoperatör och hade det klart bästa priset och ett mycket bra  
utbud av tjänster.

Genom långa förhandlingar så har vi lyckats få fram välrenommerade företag utan att kompromissa med 
kostnaderna. Vi har också gått för ett öppet nät vilket innebär att nätet är konkurrensutsatt och andra le-
verantörer kan komma in vid ett senare tillfälle (efter 24 månader) och konkurrera med Bredband2.

*100/100 Mbit/s är hastigheten i nedladdning och uppladdning av data. 100/100 kallas ofta “fullt” eller 
“riktigt bredband” till skillnad från där de har lägre uppladdningshastighet t.ex. 100/10. 100/100 är ca 
50ggr snabbare än vad de flesta i Ljunghusen har.


