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Information från styrelsen om bredband 
Informationsmöte onsdag den 4/2 kl. 19.00 i föreningslokalen 

Onsdagen den 4/2 kl. 19.00 – 20.30 håller styrelsen ett informations- och frågemöte i 

föreningslokalen kring vad installationen av bredband kommer att innebära och vilka val och 

möjligheter du som lägenhetsinnehavare har. Här har du möjlighet att ställa frågor och få 

information om vad som kommer att hända. Välkommen! 

Sammanfattning av informationen nedan: 

Vi bygger ett datanätverk och driftsätter det med hjälp av Ownit  
Vi har nu tecknat ett treårigt avtal med internetoperatören Ownit som dels innebär att de genom sin 

underentreprenör bygger ett datanätverk inom fastigheten åt oss, dels att de förser oss med innehåll 
under dessa första tre år. 

100 Mbit/s internet 
Grundutbudet innebär för oss 100 Mbit/s dubbelriktad data och IP-telefoni till en kostnad av 85 kr  

Tilläggstjänster - tillval 

Ownit kommer att informera om tilläggstjänster och erbjuda detta inför uppstarten. Tjänster som 
kommer att vara möjliga att välja som tilläggstjänster är t.ex.  

 Router som klarar IP-telefoni, trådlöst bredband och bredbands-TV (Inteno EG500, 849 kr) 

 IP-telefoni (behålla det gamla 08-numret), ingen månadsavgift! 

http://ownit.se/privat/telefoni.aspx  

 Bredbands-TV från Canal Digital eller Viasat  

http://ownit.se/privat/bredbandstv.aspx 

https://www.canaldigitalkabel.se/tv-och-kanalpaket/kanalpaket/bredbands-tv/index.html 

http://www.viasat.se/produkter/bredbandstv 

 1 Gbit/s internet 

Det är upp till var och en att teckna sig för dessa tilläggstjänster. Det går även att avvakta och teckna 

sig för dem i ett senare skede.  

Placering av uttag 

Föreningen står för kostnaden fram till respektive lägenhet och sätter kostnadsfritt upp ett datauttag 
ovanför ytterdörren där telekabeln kommer in i lägenheten.  

Placering av uttag - tillval 

Installationsfirman Hakab kommer att ge möjlighet för dem som så vill att få datauttaget upp till 15 

meter in i lägenheten alternativt ett eluttag jämte datauttaget ovanför dörren. Hittills förhandlade 

priser är 1000 kr för datauttag med kabel klamrad på lister och 1500 kr för datauttag med kabel 

dragen i vit kanallist. 

Befintliga telefonjack och TV-uttag – ingen förändring! 
Vi stänger inte ned någonting! Vill du fortsätta använda vanlig telefon, Comhems kabel-TV eller 

datakommunikation via ADSL eller Comhem kommer det att gå bra.  

 

Preliminärt idrifttagningsdatum är satt till den 24 mars och arbetet med nätverket startar den 23 feb.  

För dig som är beroende av internet- eller kabel-TV hemma och vill använda vårt nya bredband, 

överväg att avvakta med att säga upp dina nuvarande tjänster tills vi säkert vet att det inte blir några 

förseningar!  
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