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Många vill ha fiber. Och 
snabbt ska det gå. Karls-
hamn Energi erbjuder 
bredband med hastighet 
mellan 10-1000 Mbit.

Fiber är framtiden! Snabbt, 
pålitligt och driftsäkert. 
Kopparnätet fasas ut och 
det mobila nätet klarar inte 
de hastigheterna som vi 
eftersträvar idag då vårt hem 
är uppkopplat dygnet runt. 
Vi mailar, spelar, streamar 
film, lyssnar på musik, kollar 
på TV, ringer via bredbandet, 
kopplar upp våra larm/  
trygghetslarm, fjärrvärme   
och övervakningskameror.

2020 har regeringen satt 
som mål att 95% av befolk-

ningen ska ha tillgång till 
minst 100 Mbit och 2025 ska 
andelen som har 1000 Mbit 
vara uppe i 98%. 

Karlshamn var tidigt ute med 
att gräva ner fiber och arbe-
tet fortskrider för att täcka 
in så många områden som 
möjligt. Och vår kommun 
är inget undantag, i hela 
landet grävs det för fiber i 
städer, byar och områden 
och förtätningar sker till nya 
byggnader, företag och villor. 

I dagsläget har Karlshamn 
Energi totalt 5 entreprenörer 
med ca 22 olika gräv- och 
schaktlag för att tillgodose 
efterfrågan på fiber i vårt 
område.

Och det är flera fiberprojekt 
igång på landsbygden. Nu 
pågår projekt i Mieådalen. 
Nästa år påbörjas utbyggnad 
i Vettekulla/Matvik, Köpegår-
da, Vekerum/Gustavstorp 
och landsbygdsstöd är 
sökt för utbyggnad i projekt 
Mörrum Norra och Svängsta 
Åkerholm.

Har du möjlighet att teckna 
dig på fiber? Skriv in din 
adress under bredbandnu.se 
och anmäl ditt intresse idag!

Vill du läsa mer om vårt 
öppna fibernät och våra 
leverantörstjänster, besök 
karlshamnsporten.net

OMRÅDEN SOM  
SKA ANSLUTAS
PROJEKT   SLUTDATUM

Mörrum II 170930
Området runt Ekeliden, Glasvägen,   
Stationsvägen

Mörrum III 171231

Asarum II 171231
Området Asarum Östra, Västra och Södra

Mieådalen 171231

Hela Innerstaden 171231

Björkvägen 180331

Svängsta Centrum 180630

Skogsborg Ö  180701

Prästslätten S 180701

Hästhagen  180701

Hällaryd  181231

Åryd	 181231	

Sternö  181231 

Vettekulla/Matvik 181231 

Vekerum/Gustavstorp 191231 

Mörrum Norra 
Ansökan om stöd inskickad

Svängsta/Åkeholm 
Ansökan om stöd inskickad 

FULL FART FRAMÅT

FÖRTÄTNING
Bor du i ett leveransklart område där   
det redan finns fiber och önskar få det   
installerat? Då kan man anmäla sig till   
en så kallad förtätning av fibernätet   
som görs några gånger om året. 

  
Läs mer om förtätning   
på karlshamnenergi.se   
och anmäl dig på   
bredbandnu.se
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Slutdatum. Vi reserverar oss för oförut-
sedda händelser som kan innebära viss 
försening, som vid diverse tillstånd som 
drar ut på tiden eller t ex tjäle i marken.


