
Hej alla Fibervänner! 

Det har nu gått en vecka sedan erbjudande om fiberanslutning gick ut till alla villaägare i 
Länna, Löt och Myskdalen och anmälningarna droppar in. MEN VI BEHÖVER FLER 
ANMÄLNINGAR för att nå upp till det antal som krävs. Tveka inte att skicka in Din 
anmälan om Du tycker erbjudandet är intressant, om Du inte redan gjort det. Tveka heller 
inte att höra av Dig om Du har frågor eller behöver mera information för att ta ställning. 

Vi har under den gångna veckan fått en hel del frågor som alla handlar om TV-utbudet 
och möjligheten att utöka det. Därför passar vi på att här komplettera informationen i 
erbjudandet med följande TV-information. 

De här TV-kanalerna ingår i det så kallade basutbudet i paket 1: 

SVT1, SVT2,TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, TV11, Eurosport, 
TV4 Sport, TV4 Fakta, Discovery Channel, Animal Planet, CNN, TCM/Cartoon 
Network, MTV, Kundskapskanalen, SVT24/Barnkanalen, TV Finland, Lokal Kanal. 

Vill man därutöver ha ytterligare kanaler, CMore och eller Viasat t.ex., så kan Lidén Data 
förmedla även de via fiber. Då krävs dock en separat box som man som abonnent får 
köpa. Priset för denna typ av tillägg sätts helt av valt TV-bolag och vi kan alltså inte få 
någon form av rabatt eller annan förmån via Lidén Data. Villkoren dikteras helt av TV-
bolagen och varken vi eller Lidén Data kan göra något åt det.  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Vi vill också understryka att det vi behöver i första hand är så många anslutningar som 
möjligt och för att få ett stabilt underlag är därför anmälan bindande vad gäller själva 
anslutningen. Val av tjänstepaket är däremot inte bindande utan alla abonnenter har 
möjlighet att i samråd med Lidén Data sätta samman ett tjänstepaket som passar var och 
en och man behöver inte bestämma sig i den delen förrän det är dags att ta 
fiberanslutningen i bruk.  Men som sagt när det gäller själva anslutningen behöver vi ett 
snabbare besked från Dig… 

Med vänliga hälsningar, 
Matts Back  för Projektgruppen Fiber i Länna
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