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September 2016 

www.stockholmshus37.se  

 

 

Kollektivt bredband 
 

Styrelsen har nu tecknat kontrakt med Ownit om att tillhandahålla bredbandstjänster till 

boende i vår förening. Ownit är ett mindre systerföretag till Bredbandsbolaget inom 

Telenorkoncernen och erbjuder tjänster i samma prisnivå som Comhem. Vi kan använda 

vårt eget bredbandsnät som installerades under 2000-talet med uttag i alla lägenheter 

utom en. Nätet uppgraderades 2013 till att klara kapaciteten 1000Mbit/sek.  

 

Kostnaden tas av föreningen för tjänsten bredband 100/100 Mbit/s överföringshastighet 

till varje lägenhet i befintligt fungerande uttag (vanligen bredvid telefonuttaget i hallen).  

Denna överföringshastighet är väl tilltagen för normal användning.   

 

Tjänster utöver detta bekostas av boende genom fakturering från Ownit, se exempel 

nedan.   

 

Vi siktar på ett införande 1 december i år men det kan bli senare. Vi återkommer 

med exakt tidpunkt då Ownit bekräftat införandedatum.   

 

Mer information kommer om hur införandet ska gå till och ett informationsmöte ska 

anordnas där man kan ställa frågor.    

 

OBS! Kabel-TV via Comhem berörs inte utan fortsätter som vanligt! 

 

Till dig som idag använder Bredbandsbolaget  
 

 Bredbandsbolagets alla tjänster upphör helt att fungera i vårt hus vid byte av 

leverantör.  Överföring av bredbandet sker automatiskt från Bredbandsbolaget till 

Ownit.  Uppsägningstider kommer inte att gälla utan överföring sker direkt. 

Internet är otillgängligt några timmar under överföringen som sker på dagtid. 

 

 OBS! Mailadresser från Bredbandsbolaget upphör att fungera vid övergång 

till OWNIT så passa redan nu på att byta. Har ni en e-postadress av typen 

namn@bredband.net så kommer den att upphöra. Ownit rekommenderar en 

generell adress istället för deras egen. T ex  gmail, outlook, icloud.   
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 Tilläggtjänster såsom IP-TV och IP-telefoni motsvarande Bredbandsbolagets 

beställs enkelt hos Ownit. Mer information kommer.   

 

 Om du har router från Bredbandsbolaget ska den lämnas tillbaka då den är 

anpassad till Bredbandsbolagets tjänst.  Information kommer om hur.  

 

 Om du har eller köper en egen router ska den gå att använda eftersom de allra 

flesta på marknaden passar. Det går att ansluta en dator direkt i vägguttaget utan 

router om man så önskar.  Om du skaffar en router från Ownit kan de enklare 

hjälpa till med inställningar och problem. 

 

 
Till dig som har bredband via Comhem eller från annan operatör 
 

 Du kan fortsätta med bredbandstjänsterna så länge som du önskar på egen 

bekostnad och du ansvarar själv för eventuell uppsägning. 

 

 Om du har en e-postadress knuten till t ex Comhem eller Telia finns risk att 

den upphör att gälla vid uppsägning av bredbandstjänsten. Ownit 

rekommenderar en generell adress istället för deras egen. T ex  gmail, outlook, 

icloud.  

 

 Du kan efter uppstart av Ownit koppla in dig när det passar dig eftersom tjänsten 

blir tillgänglig automatiskt samtidigt i alla lägenheter med fungerande uttag. 

 

 Du kan inte använda Comhems router i föreningens bredbandsuttag som sitter i 

hallen hos de flesta. 

 

 Du kan köpa en router från Ownit eller köpa en egen i butik eftersom de flesta på 

marknaden passar.  Om du skaffar en router från Ownit kan de enklare hjälpa till 

med problem och inställningar. Det går att ansluta en dator direkt i vägguttaget 

utan router om man så önskar 

 

Övrigt   

 En högkvalitativ router kan köpas från Ownit för 799 kr (självkostnadspris). 

 

 Tilläggstjänsterna IP-telefoni och IP-TV kräver router från Ownit. 

Nummerportering för IP-telefoni kostar 199 kr. Väljer man ett nytt 

telefonnummer från Ownit blir kostnaden 0 kr. 

 

 Läs mer om tilläggstjänsterna på Ownits hemsida www.ownit.se.  

 

Om du har frågor redan nu skicka ett mail till info@stockholmshus37.se. 

 

Vi återkommer med mer information då vi fått införandedatumet bekräftat.  

 

 

Vänliga hälsningar från styrelsen  

http://www.ownit.se/
mailto:info@stockholmshus.se

