
                                                                                    

Box 115, 136 22 Haninge | Besöksadress: Rudsjöterassen 5, plan 9, Handen | Växel: 08-606 89 00 | info@haningebostader.se  

 

 

Till samtliga hyresgäster angående tv och bredband   Augusti 2019     
        

Förseningar i arbetet med det öppna nätet 
Det tekniska arbetet med det öppna fibernätet av vårt fastighetsbestånd har blivit försenat. Vi 
beklagar detta och jobbar nu febrilt tillsammans med Zitius, vår kommunikations-operatör, med att 
få det klart.  Startdatum för det öppna fibernätet är därför flyttat till 1 oktober 2019. Under 
september månad kommer arbete med den tekniska utrustningen att ske i fastigheternas 
teknikutrymmen. Detta innebär att det  blir ett kortare avbrott i internetuppkopplingen om ca 1-3 
timmar på nuvarande Telia bredbandsuttaget då omkopplingen i just din fastighet sker. 

 
Vad händer nu med mina tjänster och vad betyder öppet nät för mig som hyresgäst? 
Ingen förändring sker av ditt utbud eller dina tjänster om du använder Telia uttaget idag. När det 
öppna fibernätet är igång kan du antingen ha kvar det utbud och tjänster som du redan har idag, 
eller välja att byta leverantör och tjänster.  Öppet nät betyder att du inte längre är bunden till den 
tjänsteleverantör som du har idag utan kan själv välja vilket utbud och vilken leverantör du vill ha. Vid 
lanseringen av det öppna nätet i början av oktober kommer underentreprenören Netel finnas på 
plats om något inträffar. 

Kabel-tv från ComHem 
Om du bor i en fastighet som har kabel-tv nät genom ComHem, vill vi informera om att ComHem 
kommer att avsluta sin distribution av sina tjänster såsom tv, digital-TV och bredband den 1 januari 
2023. Det innebär att de tjänster som du har idag kommer att fungera som vanligt till och med 1 
januari 2023 och du behöver just nu inte göra någonting. Mer information kommer i god tid om vad 
som händer i samband med att deras distribution i kabel-tv nätet avslutas. 

Hur och när kan jag köpa nya tjänster i det öppna nätet?  
Via Zitius tjänsteportal Z market kan du köpa nya tjänster. Koppla in en nätverkskabel i ditt fiberuttag 
och surfa in på haningebostader.zmarket.se. Här kan du välja bland ett stort antal leverantörer och 
tjänster. Detta kan du göra from 16 September 2019, men tjänsterna kommer först att aktiveras den 
1 oktober 2019. 

1 Mbit/s kostnadsfri  
Som vi tidigare informerat så kommer alla hyresgäster hos Haningebostäder AB få tillgång till 
kostnadsfri internetuppkoppling med en uppkopplingshastighet på 1 Mbit/s. För att få detta, gör du 
din beställning på tjänsteportalen https://haningebostader.zmarket.se och from 2 september 2019 
kan detta beställas, men aktiveras först den 1 oktober 2019. 
 

Digital-tv från Telia - nytt startdatum är 1 oktober 2019 
Förseningen av det öppna nätet medför även försening av den kollektiva digital-tv som ingår.  Nytt 
datum för beställning och aktivering är from 16 september i samband med att det öppna nätet är 
klart. Men aktiveras först den 1 oktober 2019. 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Haninge Bostäder på telefon 08- 606 89 00 eller 
info@haningebostader.se. 

 
Vänliga hälsningar 
Haninge Bostäder AB 
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