Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Telia moderniserar
nätet i kommunen
Telia låter meddela att man planerar att övergå
från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade
på främst fiber- och mobilnät i Svalövs kommun,
vilket innebär att kopparnätet stängs ner. Tjänster
som påverkas är telefoni, bredband, TV och olika
grossist- och företagstjänster.
Planerad förändring i Svalövs kommun
Den 3 december 2018 släcker Telia ner kopparnätet i områdena: Halmstadby, Rävetofta, Skåne Ask, Stenestad, Tirup
samt Åkarpsmölla (se karta bredvid). Förändringen påverkar
privata- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer. Telia kommer via dialog och samarbeten med övriga
operatörer i kopparnätet verka för att de kunder som påverkas av övergången blir informerade i god tid om när deras
nuvarande tjänst upphör.
Få hjälp av Telias operatörsneutrala kundtjänst
I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande
operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till
information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker via en operatörsneutral kundtjänst dit kun-

der kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som
passar deras behov bäst.
Ser över 4G-nätet vid övergången från kopparnätet
I samband med att Telia släcker ner kopparnätet ser de även
över mobiltäckningen. När det gäller 4G-täckningen i de aktuella områdena i kommunen har Telia gjort bedömningen
att 4G täcker samtliga berörda kunder. Detta gäller täckning
i hemmet/på företaget och bygger på att Telia använder särskild utrustning för bredband via mobilnätet. Utrustning som
har betydligt bättre mottagning jämfört med täckningen för
mobiltelefoni. Om täckningen trots allt inte är tillräcklig så
sätter Telia, vid behov, upp en så kallad ytterantenn. Den
mottagning man kan få via detta system ska inte jämförs
med den mottagning man upplever med en vanlig mobiltelefon, enligt Telia.

Telias operatörsneutrala kundtjänst
har följande kontaktuppgifter:
Tel: 010 -130 79 00
E-post: info@telekomguiden.se
Webbplats: www.telekomguiden.se

Mer information om Telias övergång från kopparnät till fiber- och mobilnät finns på:
www.telia.se/framtidensnat
www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele--och-bredbandsnaten/
www.pts.se/sv/Privat/Internet/Flera-tradlosa-alternativ-till-fast-bredband/

Utbyggnaden av bredbandsfiber
Svalövs kommun utför ingen utbyggnad i egen
regi, utan det är marknadskrafterna som styr och
verkar. Svalövs kommuns roll är i stället samverkande och kommunen har sedan hösten 2015 arbetat för högtryck med bredbandsfrågan.
Kommunen har i dagsläget tecknat samverkansavtal med
två stora aktörer inom fiberutbyggnad. Svenska Stadsnät för
fiber främst inom tätorterna och IP-Only för fiber på landsbygden. Här kommer kommunen att verka för att de områden som i december 2018 blir av med Telias kopparnät (se

IP-Only, bredband på landsbygden

Vill du anmäla dig för bredband eller har frågor,
vänligen kontakta:
Kundtjänst: 0200-43 00 00
E-post: kundservice@ip-only.se
webb: ip-only.se

artikeln ovan) prioriteras av samverkansparternas planerade
fiberutbyggnad.
Stort intresse är viktigt för utbyggnaden
En viktig del för att utbyggnaden av bredband i Svalövs kommun ska kunna genomföras är att det finns ett stort intresse
att sluta avtal med en fiberleverantör. Därför är det av yttersta vikt att alla på landsbygden inte väntar tills kopparnätet
släcks ner 2018. Utan det är nu i samband med olika erbjudande och kampanjer som det är viktigt att visa sitt intresse
och eventuellt skriva avtal. 4G kan på sikt inte ersätta ADSL
istället för fiber.

Svenska Stadsnät

Vill du anmäla dig för bredband eller har frågor,
vänligen kontakta: Magnus Möllerstedt, försäljning
Tel: 010-1959 349
E-post: magnus.mollerstedt@svenskastadsnat.se
webb: svenskastadsnat.se

Karta över områden där Telia släcker ner kopparnätet december 2018.

Fira nationaldagen
i Kågerödslund
Tisdagen den 6 juni arrangerar Kågerödslunds
intresseförening nationaldagsfirande.
Avmarsch klockan 13.30 från Klockaretorget i Kågeröd
med musik och fanor upp till Kågerödslund, där föreningar medverkar med olika aktiviteter.
Program
n Flagghissning och nationalsång. Kulturskolan spelar.
n Tal av Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens
ordförande.
n Välkomnande av nya svenskar.
n Söderåsens Folkdansgille dansar.
n Röstångagymnasterna uppträder i sporthallen
klockan 16.00.
n Lekar, pingis, orientering m.m.
n Veteranfordon (bland annat veteran
traktorer), film- och bildvisning.
n Polisens mobila kontor finns
på plats.
n Kaffe, kakor, våfflor och
varm korv.
Beräknad avslutning cirka
klockan 16.00.
Varmt välkomna!

Kontakta Svalövs kommuns bredbandssamordnare: Robin Östlin, 0709-47 53 98, robin.ostlin@svalov.se

Vad ska den nya familjecentralen heta?
I slutet av september, i samband med Svalövsmässan, inviger vi en familjecentral i Svalövs kommun.
Vid invigningen kommer det att arrangeras ”Öppet
Hus” för allmänheten och vi kommer även att döpa
verksamheten. Till dopet vill vi därför gärna ha ditt
namnförslag!
Vad är en familjecentral?
Syftet med en familjecentral är att sätta barns, föräldrars och
blivande föräldrars hälsa i fokus. Verksamheten kommer att

vara placerad i före detta Månsaboskolans lokaler intill Linåkerskolan i Svalövs tätort.
Namnge familjecentralen
Var med och namnge den nya verksamheten. Sista datum
då vi måste ha ditt förslag är den 30 juni. Tillsammans med
namnförslaget får du gärna också kort motivera ditt namnval.
Bildningsnämnden och socialnämnden kommer i augusti
tillsammans att besluta om vilket förslag som blir det vinnande. Detta kommer att publiceras på kommunens hemsida
och i Papperstidningen Svalövsbygden.

Så här lämnar du ditt förslag
Skicka ditt förslag med vanlig post till:
Heleneborgsskolan, Box 53, 268 21 Svalöv.
Märk kuvertet ”Familjecentralen – namntävling”.
Det går också bra att lämna ditt förslag via
vårt webbformulär på kommunens hemsida:
www.svalov.se/namntävlingfamiljecentralen.
Lämna ditt förslag senast den 30 juni.
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