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Fiber för familjen
Läxor, jobb och fritidsunder

– och framtiden

hållning. Hos familjen Ardin
i Karlskrona är fibernätet en
del av vardagen för både vuxna
och barn. Men också en viktig
investering för framtiden.

Det går
snabbare nu
än innan.
Engla Ardin Havby, 15 år

I familjens Ardins hus är det mesta uppkopplat mot internet – tv,
datorer, mobiler, musikanläggningen, hemlarmet – och

nå målet redan under 2018 istället, vilket är fantastiskt
bra, säger Pär Boson, projektledare på Affärsverken.

mer kommer det att bli, tror Markus Ardin.
– Man är uppkopplad mer eller mindre jämt. Jag tror

Det innebär att även landsbygden kommer i fokus ett par år

interaktiva, säger han.

tidigare än planerat. Markus har beställt fiber till familjens

Markus handlar på börsen både i sitt yrke och privat
och då är en tillförlitlig snabb uppkoppling avgörande.
– Man måste vara uppkopplad och det måste gå
direkt, i realtid, annars så funkar det inte, säger han.
Markus Ardin.

Investering i boendet

dessutom att hemmen i framtiden bara blir mer och mer

sommarställe. Inte så mycket för att göra barnen glada,
som för att investera i fastigheten.
– Om man gör det till en permanentbostad i framtiden
eller ska hyra ut stugan så vill man ha möjlighet till fast
uppkoppling. Jag är helt övertygad om att det är viktigt

Snabb utbyggnad
Familjen var en av de första på Bergåsa som fick fiber.

och att det kan vara en värdeökning för huset, säger han.
Men hans barn ser givetvis andra fördelar. Trettonårige

Intresset var stort hos merparten av grannarna vilket

Elliot spelar ofta onlinespel med sina vänner och för att

snabbade på utbyggnaden av nätet och så har det

spelet inte ska haka upp sig gäller det att ha en bra upp-

generellt sett ut i Karlskrona. Affärsverkens mål var att

koppling. Enligt egen uppgift använder han nätet ”mycket”,

90 procent av fastigheterna skulle ha fibernät till 2020,

men det beror på vilken dag det är, förtydligar han.

men den tidplanen har ändrats.
– Tack vare det stora intresset från fastighetsägare
och ett otroligt intensivt arbete ser det ut som att vi kan

– Om vi föräldrar är hemma eller inte, säger pappa
Markus Ardin.
– Exakt, skrattar Elliot Ardin Havby.

