
 

  
 

Jæren Kabelnett nå også på Nærbø  

 

Med virkning fra og med 1. januar 2021 fusjonerte Jæren Kabelnett og Nærbø Kabel-TV sine 

virksomheter. Navnet videre blir Jæren Kabelnett. Dermed er Jæren Kabelnett til stede både 

i Time, Klepp og Hå kommune. Forholdene lå veldig bra til rette for å gjøre sammenslåingen 

nå. Jæren Kabelnett får ytterligere muskler til å konkurrere med andre tilbydere i markedet. 

Vi er stolte av å være en lokal aktør som er et fullgodt alternativ til store konkurrenter i 

markedet. 

Vi i Jæren Kabelnett skal gjøre vårt beste for våre kunder på Nærbø skal bli fornøyd med våre 

leveranser. Via vårt kontor på Bryne skal vi fortsatt jobbe for å yte våre kunder best mulig 

lokal service på beste jærsk vis.  

Vi har laget en egen Nærbø-side på vår nettside https://jkn.no/naerbo. Her finner våre 

kunder på Nærbø viktig informasjon.  

https://jkn.no/naerbo


God Wi-fi og internetthastighet tilpasset behov er nøkkelen til et godt nettliv 

Vi streamer TV-programmer, videosnutter og filmer som aldri før. Det stiller stadig større 

krav til utstyr og nett. Hvis du opplever ustabilt internett er det i de fleste tilfeller for lav 

hastighet eller utdatert router som er årsaken. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere enten 

på telefon 51 48 39 90 eller epost jkn@jkn.no dersom du har behov. Til sommeren satser vi 

på å tilby kunder på Nærbø opp til 300 Mbit/s i hastighet som er høyeste hastighet andre 

kunder i Jæren Kabelnett. 

Bestill høyere hastighet her:  

Kunder i Klepp og Time kommune: https://jkn.no/internett/oppgrader-internett   

Nærbø-kunder: Se prisliste internett på https://jkn.no/naerbo. Send oss en epost til www.jkn.no om 

hvilken hastighet du ønsker oppgradert til. 

Årsmøte i Jæren Kabelnett  

Årsmøte 2021 blir avholdt 18. mars 2021 i 2. etg. Røde Kors-huset på Bryne. På grunn av 

smittesituasjonen og eventuelle endringer som kan forekomme som følge av dette, så må vi ta 

forbehold om at møte og avstemning kan bli holdt digitalt. Les mer om årets årsmøte på 

https://jkn.no/kundeservice/nyheter/364-arsmote-2021-i-jaeren-kabelnett.  

Lik Jæren Kabelnett på Facebook 

Husk å like oss på Facebook. Her får du nyheter, tilbud og driftsmeldinger. Driftsmeldinger finner du 

også på www.jkn.no. 
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