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OpenNet – kommunikationsoperatör i föreningens nya
bredbandsnät
Föreningen har under året låtit bygga ett bredbandsnät till alla lägenheter. Ny och modern
teknik ger oss tillgång till bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni och TV) med mycket hög
kapacitet (100/100 Mbit/s i båda riktningarna).
Föreningen har upphandlat ett tjänsteutbud i bredbandsnätet. Från den 24 januari 2011
kommer vi att vara anslutna till OpenNet Stockholm. Föreningens avtal är 3-årigt, med början
den 24 januari 2011 och med 12 månaders ömsesidig uppsägningstid.
OpenNet erbjuder ett så kallat ”öppet nät” där olika tjänsteleverantörer konkurrerar om
utbudet. Det innebär att vi genom OpenNet får tillgång till en mångfald av leverantörer och
tjänster.
Föreningen och OpenNet bjuder bostadsrättshavare och hyresgäster på Internetuppkoppling
under perioden 24/1 – 30/4 2011. Detta innebär att alla i god tid hinner avsluta sina nuvarande
abonnemang utan att drabbas av dubbla kostnader. Därutöver har du full valfrihet att själv
välja tjänster för IP-telefoni och TV genom OpenNet.
Kostnader för installation & anslutning
– lägenheter med bostadsrätt
Installationen i den enskilda lägenheten med bostadsrätt innebär att avgiften per månad
kommer att höjas. För bostadsrättshavare sker en permanent avgiftshöjning om 150 kronor per
månad för installation och anslutning. I avgiften ingår en Internet-anslutning. Kostnader för
egna beställningar från OpenNet, av exempelvis IP-telefoni och TV, tillkommer.
Avgiftshöjningen kommer därmed oavsett om man väljer att använda eller köpa några tjänster
eller inte. Höjningen gäller från och med den 1 maj 2011.

Kostnader för anslutning & installation
– lägenheter med hyresrätt
Installationen i den enskilda lägenheten med hyresrätt innebär att månadshyran/-avgiften
kommer att höjas. För hyreslägenheter sker en permanent hyreshöjning om 45 kronor per
månad för själva installationen i lägenheten. Internet-anslutning ingår inte. Hyreshöjningen
kommer därmed oavsett om man senare väljer att köpa någon bredbandstjänst eller inte, på
samma sätt som man betalar för att det finns tv-uttag i lägenheten även om man inte har tv.
Hyreshöjningen kommer att avtalas med Hyresgästföreningen. Höjningen gäller från och med
den 1 maj 2011.
Vill man som hyresgäst ansluta sig till/nyttja bredbandsnätet - och därmed få tillgång till
Internet - tillkommer en avgift om 105 kronor per månad för själva anslutningen till
bredbandsnätet. Därefter kan man själv beställa olika tjänster såsom IP-telefoni och TV från
OpenNet..

Information om tjänsteutbudet och kostnader i nätet
OpenNet kommer under december och januari att informera om sitt utbud av tjänster
(bredband, IP-telefoni och TV) och kostnader för dessa enligt följande:
- ett 1:a informationsblad skickas ut under vecka 50
- ett 2:a informationsblad skickas ut under vecka 2
- öppet hus på Varvseken, kvällstid, 19 och 20 januari.
Från och med vecka 50 kan du själv ringa till OpenNet, 08-522 736 50 , med frågor kring
tjänsteutbudet och kostnader. Du kan redan nu gå in på företaget hemsida, www.opennet.se,
och läsa mer.
Föreningens nuvarande anslutning för TV genom ComHem kommer att finnas kvar.
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