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Till samtliga hyresgäster
Kävlinge 2018-11-16

Öppet nät till alla våra hyresgäster under 2019
Fiberupphandlingen är nu klar. Arbetet med öppet fibernät för bredband och TV till
våra fastigheter kommer att pågå under hela 2019.
Tidplaner kommer längre fram tillsammans med fortlöpande information.
Öppet nät
Kommunikationsoperatören* Zitius kommer att erbjuda ett stort antal tjänsteleverantörer* som i sin tur svarar för hela TV- och bredbandsutbudet för våra fastigheter.
Leverantörerna och deras utbud administreras via Zitius portal/hemsida Zmarket.
Där kan du som hyresgäst ta del av och beställa det TV- och bredbandsutbud som
passar dig bäst.
Förändringen innebär många fördelar
Öppet nät är inte bundet till en specifik tjänsteleverantör. För dig som hyresgäst
innebär det valfrihet att själv välja efter dina önskemål och behov. Du kommer att få
en helt annan kvalitét på TV-bilden och möjlighet till förhöjd datahastighet av bredbandet. Alla våra hyresgäster kommer kostnadsfritt, när installationerna är klara, att
kunna göra en beställning av 0,5 Mbit/s.
Förberedelser inför det öppna nätet
Under tiden för arbetet kan det förekomma störningar i form av kortare avbrott i nätet,
både för TV och bredband. En del utrustning behöver bytas och omkopplingar
kommer att ske, tillträde kommer därför att behövas till alla våra lägenheter.
Mer information om detta kommer ni få via oss och av vår entreprenör för det
tekniska arbetet, Quality It Solutions AB.
I samband med att bredbandsuttag ska förberedas i alla lägenheter, finns möjlighet
till fler uttag än bara ett. Fram till den 14 december kan du beställa extra uttag till
förmånligt pris, se mer information om det på nästa sida.
*Kommunikationsoperatör: Samordnare för de olika tjänsteleverantörerna, ansvarig för nätdriften.
*Tjänsteleverantör: Leverantör av TV-utbud och bredband, exempelvis Comhem, Telia och
Bredbandsbolaget.
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Bredbandsuttag till lägenheterna
Ett nytt uttag kommer att installeras i varje lägenhet. Uttaget kommer att installeras i
vardagsrummet.
I samband med installationen finns möjlighet att välja ett eller flera extra uttag,
exempelvis i sovrummen.
Pris per uttag är 40 kr/månad*. Lämnar du in din beställning senast den 14 december
2018 är priset endast 20 kr/månad*.

* Kostnaden faktureras tillsammans med din hyra varje månad. Betalar du din hyra med
autogiro så dras kostnaden för extra uttag också med autogiro.

För att beställa extra uttag, fyll i nedanstående blankett och lämna på ditt
kvarterskontor alternativt lägg den i brevlådan på ditt kvarterskontor.
Med vänlig hälsning
Cecilia Sandgren
Kommunikatör
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beställning av extra bredbandsuttag
Jag önskar beställa extra bredbandsuttag
20 kr/månad per uttag om beställning görs före den 14 december 2018.
40 kr/månad per uttag om beställning görs efter den 14 december 2018.
Antal extra uttag:_________________
Jag önskar extra uttag i

□ sovrum 1 □ sovrum 2 □ sovrum 3 □ kök □ hall

Sovrummen räknas medurs från lägenhetens ingång. Första rummet är nr 1 osv...
Texta tydligt
Namn:

_____________________________________

Adress:

_____________________________________

Tel:

_____________________________________

__________________________
Ort och datum
KKB Fastigheter AB
Kontor Kävlinge
Mårtensgatan 25 B
Box 109, 244 22 Kävlinge
Telefon: 046-287 31 00

__________________________
Underskrift
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