Full fart med
bredband!
Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät
för tv, bredband och telefoni!

Framtiden är här!
Och med den nya möjligheter.
Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr, vi använder ny media och ny teknik för
att se och lyssna på underhållning och för att inhämta information. Inte minst agerar
vi socialt som individer och samhällsmedborgare med hjälp av ny teknik. Detta ställer
krav på våra bostäder, att också de är anpassade till vår tids livspusslande. Därför
investerar Krokomsbostäder i en ny fiberoptisk infrastruktur, ett öppet bredbandsnät,
för att erbjuda våra hyresgäster ett modernt boende.
I ett öppet nät finns flera leverantörer som erbjuder sina tjänster. Det ger konkurrens
och mångfald, vilket brukar betyda lägre priser men även utveckling av tjänsteinnehållet samt erbjuda tidiga lanseringar av nya tekniska lösningar. Krokomsbostäder ser
även en utveckling när vård- och omsorgssektorn tar modern bredbandsteknik till hjälp
för att öka kvaliteten för den som vårdas eller behöver hjälp i sitt hem.
Vi vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för en hög trivselfaktor i boendet med
bra kommunikations- och underhållningstjänster till våra hyresgäster. Under det senaste året har arbetet pågått med att installera bredband i alla våra lägenheter. Krokomsbostäders avsikt har varit att bygga och äga ett eget datanät. Det är en trygghet och
en investering som vi på sikt tror mycket på.

Under september–oktober slutförs installationerna i våra lägenheter genom att mediakonverterare monteras bredvid datauttaget i lägenheten. I oktober-november börjar
driftsättningen av nätet. Från och med årsskiftet ska alla områden vara i gång.

Det nya bredbandsnätet
Det blir kommunikationsoperatören Zitius som driftsätter nätet, monterar all utrustning
och fyller det med tjänster och innehåll. I Krokomsbostäders nät kommer det att finnas
ett utbud av flera tjänsteleverantörer, ett så kallat ”öppet nät”. Varje hyresgäst får själv
möjlighet att välja mellan olika tjänsteleverantörer och deras olika utbud av Internet-,
telefoni- och TV-tjänster.

Internet: Den optiska fibern ger egentligen ingen kapacitetsbegränsning. Det som
eventuellt bromsar farten är i stället all den aktiva utrustning som finns i noderna och
längs fibersträckorna. Du kan i lugn och ro fundera på vilken hastighet du behöver, vad
det får kosta och hur lång bindningstid du önskar. Sedan är det bara att välja bland
leverantörerna.
Telefoni: Du kommer att kunna ringa billigare via fibernätet. En låg, fast månadskostnad och låga samtalsavgifter gör det möjligt att spara pengar, jämfört med att använda
det fasta telenätet.
TV-tjänster: Välj mellan olika kanalpaket från flera TV-leverantörer. Observera att dagens grundutbud förblir oförändrat fram till den 31 december 2016. Därefter kommer
TV-signalen att förmedlas via bredbandsnätet och grundutbudet minskas till följande
kanaler: SVT1, TV2, TV4, SVT24, Kunskapskanalen och Barnkanalen. Alla övriga
kanaler blir ett eget tillval som hyresgästen abonnerar på.

Prisvärda paketlösningar
Skräddarsy din mix av tjänster eller välj ett färdigt paket med TV, bredband och telefoni
från samma leverantör. Fördelen är att priset blir lägre, du får en räkning och en kundtjänst/support för allt. Praktiskt och bra!

Detta händer med TV-utbudet
Krokomsbostäder levererar idag ett grundutbud för TV som ingår i hyran och innehåller
10–15 olika TV-kanaler. Dessa kanaler distribueras på det ”gamla viset”, dvs via en
vanlig antennsladd mellan TV och vägguttag, ett så kallat koax-nät, bestående av en
tvåpolig elkabel, som sammanbinder alla uttag i nätet. Fördelen med ett sådant kabelTV-nät är att det är enkelt att ansluta och leverera kollektiva tjänster till. Nackdelarna är
sämre bildkvalitet och att inga möjligheter till individuella lösningar finns.
Krokomsbostäder ser utvecklingen gå mot att även basutbudet för TV levereras via
bredbandsuttaget, ofta kallat IP-TV. Därför har Krokomsbostäder beslutat att släcka
ned TV-signalerna i det gamla kabel-TV-nätet, när avtalet går ut med nuvarande TV-leverantören SAPPA.

Den 31 december 2016 kommer Krokomsbostäder att stänga ner TV-signalerna i det gamla kabel-TV-nätet och börja ”sända” TV-programmen via
bredbandsnätet tillsammans med Internet och IP-telefoni.

Detta händer under det andra halvåret 2016
•
•

•

TV-apparaten kommer att anslutas på ett nytt sätt.
TV-signalen via det gamla kabel-TV-nätet upphör och i stället ”skickas” signalen
ut via en av portarna på den mediakonverterare som monteras i varje lägenhet.
TV-apparaten ansluts med hjälp av en datakabel via en TV-box till mediakonverteraren.
TV-boxen distribueras ut gratis till varje lägenhet, men kom ihåg att TV-boxen
tillhör lägenheten och är således fastighetsägarens egendom. Hjälp och support
för att installera TV och TV-box i det nya nätet kommer att erbjudas de hyresgäster som behöver det.

Nya kanaler i grundutbudet
Det nuvarande grundutbudet av TV-program till varje lägenhet kommer att förändras i
och med övergången till bredbands-TV. Det innebär att antalet TV-kanaler som ingår i
själva grundutbudet minskar. I stället får hyresgästen själv välja det man vill titta på.
Grundutbudet kommer från och med den 1 januari 2017 att innehålla följande kanaler:
SVT1, TV2, TV4, SVT24, Kunskapskanalen samt Barnkanalen. Alla övriga kanaler blir
beställningsvara. Således får varje hyresgäst själv avgöra kostnad och kanalutbud
utöver grundutbudet.

Områden
Krokomsbostäders bredbandsnät är i det närmaste till hundra procent installerat i
våra fastigheter med hyresbostäder. Undantag är Lägdenvägen i Föllinge, som för
närvarande inte har möjlighet att ansluta sig. Vi hoppas att det ska gå att ordna under
hösten 2016.
I centrala Krokom, närmare bestämt i f.d. stiftelsebostäderna, finns redan ett datanät
som är anslutet till Jämtkrafts stadsnät. Alla som idag är kunder där, kommer automatiskt att överföras till Krokomsbostäders nät med möjligheten att behålla samma
leverantörer.
I Trångsviken har hittills endast Riksnet levererat Internet till våra hyresgäster. För dem
blir det inte längre möjligt att få tjänsten som ett tillägg på hyresavin.
Riksnet fortsätter att erbjuda Internettjänster i det nya nätet. Skillnaden mot förut är att
hyresgästerna i Trångsviken nu får fler tjänster och leverantörer att välja mellan.

Vanliga frågor och svar!
Hur beställer jag?
Senast vid årsskiftet 2015–2016 ska bredbandsnätet vara aktiverat och igång.
Det hyresgästerna kan beställa i samband med driftstarten, är Internet-, telefoni- och extra TV-tjänster. Om hyresgästen inte beställer några tjänster utöver
grundutbudet för TV, finns inga extra kostnader i samband med bredbandsnätet.
Att beställa görs enklast via Zitius webbportal www.qmarket.se. Det går även
att kontakta Qmarket via telefon för att kunna få information, rådgivning och
för att beställa, tel. 08-578 804 44.

Påverkar det hyran?
Krokomsbostäder och Hyresgästföreningen är överens om att kvitta det lägre
grundutbudet för TV med kostnaderna för bredbandsinstallationerna. Resultatet blir att varken förändringen av TV-utbudet eller bredbandsinstallationerna
kommer att påverka hyran för hyresgästen.
Alla övriga abonnemang av tjänster med olika innehåll är hyresgästens eget
val. Det kan vara Internet-, telefon- och TV-tjänster och priset varierar från cirka 35–700 kronor i månaden, beroende på de extratjänster hyresgästen väljer.

Vad innebär digital-TV för mig?
För att titta på TV behövs en digitalbox. Grundutbudet ingår i hyran och är
tillgängligt för alla men antalet kanaler i grundutbudet minskas till följande
sex kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, TV4, Barnkanalen och Kunskapskanalen.
För att få tillgång till fler kanaler måste du teckna dig för ett abonnemang via
portalen www.qmarket.se.

Hur får jag tag i en digitalbox?
Krokomsbostäders grundutbud för digital-TV kommer från och med den
1 januari 2017 att levereras av Telia. Då ingår en digitalbox som distribueras ut
till varje lägenhet.

Vad kostar digitalboxen?
TV-boxen för grundutbudet tillhör lägenheten och är gratis. Tilläggsbeställningar i Telias programutbud kan göras via boxen men då till en merkostnad. Om hyresgästen väljer en annan leverantör för ett utökat TV-utbud och

leverantören erbjuder en box i abonnemanget, så är denna hyresgästens
åtagande och egendom. Observera att varje TV i hushållet behöver en egen
box om det ska vara möjligt att titta på olika kanaler samtidigt.

Var hittar jag mer information?
Ytterligare information om bredbands- och TV-tjänsterna kommer att skickas
ut till våra hyresgäster i samband med större förändringar i nätet. Kommunikationsoperatören Zitius kommer även tillsammans med tjänsteleverantörerna
att distribuera och sprida information till boende om sina aktuella erbjudanden och tjänster.
Beställning och information kring abonnemang och tjänster fås via
kommunikationsoperatörens kundportal, www.qmarket.se eller via telefon
08-578 804 44.
På Krokomsbostäders hemsida, www.krokomsbostader.se, kommer information kontinuerligt att presenteras som berör installation, driftstart och
förändringar i bredbandsnätet.
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