BRF Stapelbädden 7 ansluter sig till OpenNet.

Den 24 januari 2011 får samtliga hushåll i Brf Stapelbädden 7 tillgång till ett av Sveriges
största öppna nät med en mångfald av tjänster inom internet, telefoni och tv. Då ansluter sig
föreningen till OpenNet Stockholm.
Fördelarna med en anslutning till OpenNet är många. Den viktigaste är kanske friheten att inte
vara låst i långa avtal med en och samma leverantör.
Vårt avtal med OpenNet är 3-årigt med 12 månaders ömsesidig uppsägningstid. Föreningens
nuvarande anslutning för TV genom ComHem kommer att finnas kvar.
OpenNet erbjuder ett så kallat ”öppet nät” där olika tjänsteleverantörer konkurrerar om
utbudet. Det innebära en mångfald av leverantörer och tjänster - och du har full valfrihet att
välja vem du vill. Och byta när du vill.

FRI PROVPERIOD
I samband med bytet till OpenNet bjuder bolaget på internetuppkopplingen 100/100 Mbit
under perioden 24/1 – 24/4 2011. Detta innebär att alla medlemmar i god tid hinner avsluta
sitt nuvarande bredbandsabonnemang utan att drabbas av dubbelfakturering.
HUR INFORMERAS JAG?
Styrelsen kommer att tillsammans med OpenNet ge all den information som behövs för att
underlätta för dig som medlem och hyresgäst i övergången till den nya, snabba
fiberanslutningen. Följande information är planerad:
1. Styrelsens information(detta blad)
2. OpenNet 1:a informationsblad v 50
3. OpenNet 2:a informationsblad v 02
4. OpenNet har öppet hus (kvällstid) i Varvseken den 19 och 20 januari 2011.
Från v 50 går det också bra att ringa OpenNet (telefon: (08-522 736 50) för att ställa frågor kring
bredband, IP-telefoni och tv.
VAD KOSTAR DET?
Föreningen har betalat för själva bredbandsinstallationen och fram till och med det första
uttaget i lägenheten. Vill du ha fler uttag får du bekosta dessa själv.
Därutöver kommer föreningen att ta ut en kostnad för att du ska få tillgång till nätet på
100/100Mbit.
För medlemmar är den kostnaden satt till 150 kr/månad och bostadsrättslägenhet. Avgiften
debiteras från och med den 1 maj 2011. Beloppet tas ut oavsett om du kommer att använda
bredbandet eller inte.
Föreningens hyresgäster betalar 45 kr/månad i höjd avgift. Avgiften debiteras från och med
den 24 april 2011 och oberoende om anslutning sker eller inte.
Den hyresgäst som också väljer att använda det ny bredbandet får ett kostnadstillägg på 105
kr/månad, alltså samma kostnad som för föreningens medlemmar.
Föreningen har tecknat en gruppanslutning för samtliga boende, där av det förmånliga priset.
Kostnaden för bredbandet kommer att särredovisas på hyresavierna.

VAD BEHÖVER JAG GÖRA ?
BREDBAND
Med den nya fiberanslutningen får varje hushåll 100/100 Mbit överföringshastighet.
Du kommer också att kunna göra felanmälan eller få teknisk support veckans alla dagar.
För den som vill utnyttja det nya fiberoptiska bredbandet ska göra följande:
* Säg upp ditt nuvarande bredbandsavtal.
* Byt e-postadress. När du byter till OpenNet måste du skaffa nya e-postadresser. Lämpliga
adresser är gmail-och hotmailadresser. Har du redan någon av dessa behöver du inte göra
några förändringar.
Gmail-adresser skapas på www.google.se där man även kan få lagringsutrymme. Gå in på
länk: http://mail.google.com/mail/help/intl/sv/about.html
Hotmailadresser skapas på www.hotmail.com.
(Att olika leverantörer erbjuder e-postadresser är ett sätt att binda upp kunden. Fördelen med
att ha ovanstående alternativ är om Brf Stapelbädden 7 i framtiden byter operatör så har man
kvar sin e-postadress då den inte är knuten till någon leverantör).
TELEFON. Du kan behålla den telefonlösning du har idag men OpenNet erbjuder också ett
annat alternativ – IP-telefoni (Bredbandstelefoni).
IP-telefoni fungerar som vanlig fast telefoni. Skillnaden är att du med hjälp av en dosa ringer
genom din bredbandsuppkoppling i stället för Telias analoga telenät.
Detta innebär att du sparar in den traditionella nätavgiften om 145 kr/månad, som i dag
debiteras samtliga kunder som har ett analogt telefonabonnemang.
Till exempel finns det leverantörer av IP-telefoni som tar 29 kr/månad inklusive
nummerpresentation.
Du väljer fritt ur OpenNets utbud av IP-telefoni. På OpenNets hemsida,
www.stockholm.opennet.se kan du läsa mer.
TV. Med OpenNet kan du fritt välja leverantör av tv-kanaler. Antingen behåller ComHem
eller väljer det utbud som tillhandahålls genom Canal Digital eller Viasat. På OpenNets
hemsida finner du mer information och erbjudanden.
OBS! Om du väljer ny leverantör av IP-telefoni och/eller tv, glöm inte att säga upp ditt
nuvarande abonnemang.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

