
Tillsammans med dig 
bygger vi framtidens  
fibernät i Åmål!



Bolaget
Stadsnät i Åmål AB är ett kommunalägt bolag som bildades 
hösten 2013 med uppdraget att förse Åmålsborna/närings-
idkare med ett fiberoptiskt nät - framtidens teknik med 
oändliga möjligheter!

Tidsplan och utbyggnad
Utbyggnaden är uppbyggd i etapper.

Etapp 1.
Kommunkoncernens fastigheter (kommunen och ÅKAB) 
ansluts till SÅABs fibernät. Industriområdet byggs ut och alla 
fastighetsägare erbjuds fiberanslutning. På övriga ställen 
där SÅAB bygger sitt fibernät erbjuds alla, som ligger i direkt 
anslutning till schakt, fiber. Det är cirka 2 mils ledningsrör 
som kommer att läggas ner.

Arbetet ska vara klart till 1 juni 2015.

Etapp 2-4.
En projektering för fortsatt utbyggnad av Åmåls tätort star-
tar första kvartalet 2015. Områdesindelningen och tidsplan 
bestäms utifrån projekteringen. Vi återkommer med mer 
information gällande etapp 2-4.

Vad pågår just nu?
Etapp ett pågår för fullt. Projektering av nätet för de norra 
delarna av Åmåls tätort pågår och erbjudande om anslut-
ning påbörjas under våren 2015.

Stadsnät i Åmål AB

Vad kommer det  
att kosta?
Anslutning: 9 990 kr * 
Avgift: 95 kr/mån **
* För 9 990 kronor ansluter vi fiber till dig som har  
   villa. För anslutning av kommersiella fastigheter/    
   flerbostadshus/bostadsrätter lämnar SÅAB  
   gärna offert.

** När du tar fibern i bruk tillkommer en 
     månadsavgift på 95 kronor. Kostnad för de  
     tjänster du köper och använder tillkommer.

- Fiberbolaget som tar Åmål in i framtiden!



• Åmålsbornas eget fiberbolag

• Vi tar ansvar för fiberutbyggnad i hela Åmål

• Dina investeringar stannar i Åmål

• Framtidssäkrad uppkoppling 

• Stabil uppkoppling med hög hastighet

Varför ska du välja 
SÅAB och fiber?

Information om utbud och paket 
kommer under våren 2015 
Då kommer du få information om priser gällande 
tjänsteutbud för internet, tv och telefoni.

Du kan mer än gärna besöka vår hemsida för  
ytterligare information.

www.stadsnatamal.se



SÅAB
Stadsnät i Åmål AB

stadsnatamal.se

Vi bygger framtidens  
fibernät i Åmål!
www.stadsnatamal.se

Anmäl ditt intresse på www.stadsnatamal.se




