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Surfa snabbare, öka tryggheten och utbudet av tjänster, arbeta hemifrån och 
öka fastighetens värde 
 
Välkommen till Calltech Sverige AB. Vi bygger framtidens digitala infrastruktur, allt från fiber till 
trådlösa nät. Calltech planerar att installera och möjliggöra en fiberanslutning till just era 
fastigheter, detta under förutsättning att Calltech beviljas stöd av länsstyrelsen samt access mot 
Telia. I vissa fall där dom ekonomiska förutsättningarna inte möjliggör fiber uppför Calltech 
trådlösa anslutningar mot tex nya 4G anläggningar som är konverterbara till framtidens 5G som 
ett bra alternativ till fiber. Dessa mobilanläggningar byggs enkom för ändamålet med dedikerad 
kapacitet för er som internetanvändare.  
 
Vi erbjuder Er i första hand fiber men våra trådlösa 4G lösningar klarar hastigheter upp mot och 
över 100 Mbit/s vilket möjliggör en snabb och stabil uppkoppling mot internet där ni tex kan 
surfa snabbt, streama TV och film samt arbeta hemma från ert företag eller bostad med en 
stabil uppkoppling.  
 
Om ni inte redan har gjort det så anmäl Ert intresse genom att fylla i det bifogade 
beställningsformuläret. När vi har fått ihop tillräckligt många intresserade, fått beviljat stöd och 
access mot operatören samt övriga tillstånd godkända så påbörjar vi arbetet i just Ert område. 
En separat byggnationsplanering kommer sändas ut så fort vi vet att projektet har säkrats.  
 
Tjänster? 
Vid fiber kommer vi i första hand erbjuda öppen fiber från Telia. 
Vid eventuella trådlösa lösningar kommer vi erbjuda möjlighet till en stabil internetuppkoppling 
där ni tecknar separat abonnemang direkt mot mobiloperatören. Kostnader mm kommer 
presenteras separat inom kort direkt från mobiloperatören.  
 
Varför en anslutningskostnad? 
Vi måste ta ut en anslutningskostnad för att vi ska kunna bygga fiber eller master och möjliggöra 
anslutning. Arbete och utrustning som tex schakt, mast, betongfundament, kundutrustning, 
fiber, blåsning, svetsning mm kostar ganska mycket pengar vilket gör att vi måste söka stöd från 
kommunen (Länsstyrelsen) samt en separat anslutningskostnad från varje företag och hushåll.  
 
Varför en månadskostnad?  
Calltech måste äga och driva den digitala infrastrukturen där vi sköter service, drift, el, 
anslutning och hyra av fiber till stationen. Telia eller liknande leverantör erbjuder er sina tjänster 
i nätet som kommunikationsoperatör men vi måste sköta den löpande driften därav 
månadskostnaden, så fungerade det inte tidigare när till exempel Skanova byggde näten i egen 
regi. När de stora aktörerna backat från att ansluta landsbygden tog vi vid som nätägare och 
måste därav ta ansvaret för infrastrukturen med tillhörande organisation för att kunna erbjuda 
er en anslutning.  
 
Som kompensation för ökade kostnader kan man ta del av nätets gratistjänster med TV 
kanalernas Play-tjänster och ett ökat utbud i form av IP-TV, Netflix, HBO-Nordic, Youtube 
Originals, Viaplay, C-More, Amazon Prime Video med flera.  
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