
Öppna Stadsnät 

www.stadsnatsbolaget.se   I   www.oppnastadsnat.se   I   kundtjanst@stadsnatsbolaget.se

Du väljer själv tjänsteleverantör. 
Gå gärna in på www.oppnastadsnat.se och se 
vad de olika leverantörerna har att erbjuda!

NU KAN DU 
OCKSÅ FÅ FIBER! 

VÄLKOMMEN T ILL  DEN DIGITALA GEMENSKAPEN!
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Fiber är säkrare, snabbare 
och har högre kapacitet.  

Så här går det 
till att få fiber 

1 STYRELSEBESLUT
Stadsnätsbolaget presenterar för styrelsen som 
tar beslut om att kostnadsfritt uppgradera 
föreningen med fiber.
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4 DRIFTSÄTTNING
När installationen är klar är det dags för det roliga 
– att lysa upp fibern och börja använda den! 

Ha det så kul!

Största möjliga valfrihet

Vårt samhälle digitaliseras i rasande fart. 
Vi shoppar, betalar räkningar, gör virtuella läkarbesök, 
ser på TV, talar i telefon och umgås via digitala kanaler.  

I en snar framtid kommer också våra vardagshjälpmedel 
att vara uppkopplade. Man kan redan idag köpa kylskåp 
som kan berätta för dig vad som finns däri. Och vad som 
saknas. 

Men för att på ett bra sätt kunna ta del av den digitala 
gemenskapen krävs en stabil och högpresterande 
uppkoppling. Fiber.

Fiber är stabilare, säkrare och har högre kapacitet 
än andra typer av uppkopplingar och är dessutom 
framtidssäkert. 

Fiber innebär nya möjligheter. Det är dock viktigt att 
påpeka att den inte tar bort den infrastruktur som finns 
idag. Fiber kan användas parallellt med exempelvis 
kabel-TV om man så vill.

Stadsnätsbolaget bygger så kallade öppna nät som 
är leverantörsoberoende. Det innebär största möjliga 
frihet för dig att själv välja tjänsteleverantör. 
Fri konkurrens helt enkelt!

        Trygghet och garantier

•	 Stadsnätsbolaget	bygger	fibernät	enligt	Post-	och	
	 Telestyrelsens	(PTS)	rekommendation	för	”Robusta	nät”.
•		Avlämningspunkt	vid	varje	lägenhet.
•	Full	återställning	av	allmän	platsmark.
•	Inget	underhållsansvar	för	föreningen.
•		Stadsnätsbolaget	lämnar	fem	års	garanti	på	
	 alla	markarbeten.

Stadsnätsbolaget upprättar 
en anslutningspunkt till varje 

lägenhet.

Lägenhetsinnehavaren 
väljer själv om och när 

man vill ansluta sig.

3 framtidssäkert
3 driftsäkert
3 snabbt

3 okänsligt för elektroniska störningar
3 näst intill obegänsad kapacitet
3 hanterar TV, bredband, telefoni, 
 trygghetslarm och mycket mer…

FIBERNS 
FÖRDELAR

2 ERBJUDANDE
Varje hushåll i föreningen får ett erbjudande om att 
ansluta till fibernätet vid installation i fastigheten. 
Samtliga boende måste gå in på 
http://portal.stadsnatsbolaget.se och ange om de 
vill ansluta direkt eller avvakta till ett senare tillfälle. 

3 PLANERING & LEVERANS
Normal leveranstid är mellan 10-12 månader. 
Merparten av denna tid går åt till detaljplanering. 
Styrelsen kommer att få en anläggningsplan 
presenterad för godkännande. 

Kostnadsfri uppgradering av fastigheten
Vi ansluter fastigheten och bygger ett fastighetsnät med fiber. 

Fibern förbereds fram till varje lägenhet och när ett hushåll väljer att flytta sin bredbandstjänst 
till fiberinfrastrukturen slutför vi installationen.


