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Oktober 2005 
Information till alla hyresgäster och bostadsrättsinnehavare 

 
 
 

Dags för installation av bredband – 10 Mbit/s till alla! 
 
 
Styrelsen skriver i dagarna ett treårigt avtal med Ownit Broadband AB om installation av 
bredbandsnät och leverans av Internet till föreningens samtliga hyres- och bostadsrättslägenheter.  
 
Alla lägenheter kommer att förses med ett bredbandsuttag i hallen.  
 
Bredbandsnätets aktiva utrustning (switchar mm) placeras i källaren. Från dessa dras sedan en 
kopparkabel till varje lägenhet. De nya kablarna ska dras så osynligt som möjligt. I de fall det är 
möjligt kommer kabeln att dras i samma rör som telefonkabeln kommer i. Det betyder att dessa 
lägenheter får ett nytt uttag där telejacket i hallen sitter (första teleuttaget). Det gamla telejacket 
byts ut mot ett nytt med uttag för både dator och telefon. 
 
I de lägenheter som man av olika anledningar inte kan dra datakabeln via telefonledningens rör 
kommer man istället att borra hål ovanför lägenhetsdörren och placera datoruttaget där. 
 
 

Måndag 17 oktober kl 9-13 testar vi på S:t Göransgatan 102 
 

Vi måste komma in i samtliga lägenheter 
Var hemma eller häng upp reservnyckeln på kroken! 

 
Måndag den 17 oktober kommer Ownit hit för att kontrollera om det går att dra datakabel 
via telefonledningarnas rör. Det är därför mycket viktigt att Ownit får tillgång till samtliga 
lägenheter i 102:an under denna förmiddag. Är man inte hemma måste man hänga upp 
reservnycklar i ”tuben” på lägenhetsdörrens insida.  
 
Observera – ta bort nyckelringar mm så att nycklarna inte fastnar i den lilla öppningen i 
dörren.  
 
Resultatet av genomgången i 102:ans alla lägenheter kommer att ligga till grund för beslut 
om hur vi ska dra datakabel till fastighetens övriga lägenheter. 

 
 
 
När byggs datanätet? 
Idag kan vi inte ange exakta datum, men att bygga hela fastighetsnätet beräknas ta ca 2 månader. 
Det som tar tid är förstås att Ownit måste ha tillgång till samtliga lägenheter i fastigheten. Här är 
det väldigt viktigt att vi hjälps åt med att antingen vara hemma den dag Ownit kommer till det 
egna våningsplanet eller att man istället hänger upp sina reservnycklar i kroken på 
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lägenhetsdörrens insida. Självklart kommer vi att informera varje lägenhetsinnehavare i god tid 
innan installatörerna från Ownit kommer. 
 
Ownit tror själva att bredbandsnätet kan vara på plats och i drift innan julhelgen. Vi återkommer 
med exaktare besked när vi vet. 
 
Hur snabbt är bredbandet? 
Samtliga lägenheter (såväl hyreslägenheter som bostadsrättslägenheter) kommer att få bredband 
med 10 Mbit/s. 
 
Vad kostar det att ansluta sig? 
Kostnaden för Internet, 10 Mbit/s, kommer att ingå i nuvarande månadsavgift/hyra. Vi planerar 
alltså inte någon avgiftshöjning. Någon särskild anslutningsavgift finns inte. 
 
Kan man få ännu snabbare bredband? 
Det finns möjlighet att få bredband med 100 Mbit/s. För detta får man själv betala 100 kr/månad. 
Denna kostnad kommer att läggas på den vanliga fakturan för hyran respektive månadsavgiften. 
Ansökningsformulär för detta kommer senare i höst. 
 
Kan man få flera uttag installerade? 
Ownit erbjuder sig att, i samband med installationen, dra upp till 15 meter kabel till ytterligare ett 
uttag i lägenheten för 1 000 kr (inkl moms). Ansökningsformulär för detta kommer senare i höst. 
 
Vad ingår i bredbandstjänsten från Ownit? 
Ownits bredbandstjänst innehåller  
- 10 Mbit/s 
- En fast IP-adress per hushåll 
- Felanmälan och teknisk support, veckans alla dagar 
- Upp till 5 e-postkonton (e-postadresserna blir nn.nn@ownit.se ) 
- Webbmail 
- E-posttjänsten har både virus- och spamfilter 
- E-post kan även läsas och skickas via webbmail 
- Utrymme för hemsida, 20 Mb 
- Ingen inloggning, användaren slipper besvärliga inloggningsförfaranden 
- Uppgraderingsbart till 100 Mbit/s till varje hushåll  
 
Måste man ansluta sig? 
Nej, självfallet inte. Vill man behålla det Internetabonnemang man har idag får man förstås göra 
det. Vill man ansluta sig vid ett senare tillfälle går naturligtvis det bra också 
 
Ytterligare frågor? 
Under hösten kommer vi att lämna ytterligare information om bredbandsinstallationen. Har man 
redan nu frågor och funderingar som man önskar svar på så ska man skicka dem till styrelsen på 
forsaljningar@brfherden.se .  
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