Akalladalens Samfällighetsförenings Bredband
Akalladalens Samfällighetsförening är en av de 6 föreningar som gemensamt äger Akalla Husby Nätort,
ekonomisk förening, förkortat AHN. AHN äger och administrerar bredbandsnätet för 2300 hushåll i
Akalla och Husby. Bredbandsnätet används för distribution av TV- och datatrafik från operatörer till varje
förenings centrala nodrum.
Fibernätet
Optisk glasfiberkabel från Akalladalens nodrum för överföring av data finns indragen i alla 176 fastigheter i
Akalladalens Samfällighetsförening.
Fiberkabeln kommer in i huset till en vit plastdosa, som sitter fastskruvad på väggen någonstans på
nedervåningen, oftast i närheten av kabel TV uttaget.
Detta lokala fiberkabelnät betalar alla fastighetsägare gemensamt via samfällighetsavgifterna.

Anslutning till AHN´s Bredbandsnät
Av Akalladalens 176 fastighetsägare har cirka 130 fastigheter anslutit sig till den undercentral/nodrum
med servrar och annan elektronik som finns i vårt område. Dessa fastighetsägare har erhållit en grå
konverter/omvandlingsdosa ( storlek 7 x 9 cm ) som skulle skruvas upp på väggen bredvid den vita
plastdosan där fiberkabeln kommer in i huset.
Omvandlingsdosan har en elsladd som skall anslutas till 220 V vägguttag och en glasfiberkabel (oftast en
1 meter lång röd dubbelkabel ) mellan den vita dosan och den grå omvandlaren.
Omvandlingsdosan omvandlar ljuspulserna i glasfiberkabeln till elektriska pulser som kan anslutas till en
dator.
För att kunna ansluta sig till internet, är en första förutsättning att man har denna omvandlingsdosa och
alltså är inkopplad till Akalladalens undercentral för Bredbandet.
De som har köpt en omvandlingsdosa med tillhörande elektronik i undercentralen, betalar för drift och
underhållskostnad genom del av samfällighetsavgiften.
För att kunna ansluta en dator till Internet räcker det alltså inte att man bara anmäler sig till Bahnhof
Bredband, utan man måste också vara ansluten till AHN´s Bredandsnät. Anmälningsblankett finns bifogad
nedan.
Anslutning till AHN´s Bredbandsnät ingår i driftskostnad enligt ovan.
En befintlig anslutning kan övertagas av nästa fastighetsägare vid husförsäljning, se nedan.

Anslutning till Internet
Den fastighetsägare som vill ansluta sig till Internet via vårt Bredband måste först se till att fastigheten är
ansluten till AHN´s Bredbandsnät, dvs har ” Bredbandsaccess Privat ”.
Därefter kan man kontakta Bahnhof AB som för närvarande är den Internet leverantör som förmedlar
tjänster i vårt Bredbandsnät.
För att beställa Internetuppkoppling skall du kontakta Bahnhof AB antingen
per telefon 08 – 555 771 50
per E-mail kundservice@bahnhof.se eller
via deras hemsida www.bahnhof.se

Ange att det gäller anslutning till Akalla Husby Nätorts Bredband.
Internetuppkopplingen kostar 225 Kronor per månad ( + avgift = 700 Kr / kvartal )
Förutom Internetuppkoppling på 10 Mbit/s (i praktiken avsevärt mer) ingår E-mail adresser, plats för
hemsidor med mera.
Via Bahnhof kan även hastigheter på 100 Mbit/s och 1.000 Mbit/s avtalas enligt villkor på Bahnhofs
hemsida www.bahnhof.se/privat
Uppsägning av Internetuppkopplingen via Bahnhof
Den som vill säga upp ett avtal som tecknats med Bahnhof skall skicka en skriftlig uppsägning.
För adress se Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se/privat
Tänk på att avtalet har viss uppsägningstid.
Uppsägning av anslutning till AHN´s bredbandsnät
Innan själva anslutningen till bredbandsnätet sägs upp, bör eventuellt avtal med Bahnhof också sägas
upp. Det går inte att utnyttja Bahnhofs tjänster om man inte är ansluten till AHN´s bredbandsnät.
För uppsägning av avtalet med AHN kontakta
Roberto Ruiz, Torneågatan 68, tel 070-10 90 700 eller skicka E-mail till roberto@telekompaniet.com
Övertagande av anslutning vid utflyttning / inflyttning
Om en fastighet har bredbandsanslutning går det bra att överföra denna anslutning till nästa
fastighetsägare vid utflyttning från Akalladalen.
Fyll i blanketten nedan och lämna till Roberto Ruiz.
Avtalet med Bahnhof som gäller själva Internetanslutningen går inte att överföra till nästa fastighetsägare.
Den som flyttar ut måste säga upp sitt avtal och den som flyttar in måste teckna nytt avtal med Bahnhof.
AHN´s hemsida
På AHN´s hemsida

www.ahn.se finns mera aktuell information att läsa.

Sammanfattning
För nya användare i Akalladalens bredbandsnät gäller
1. Om huset varit uppkopplat till bredbandsnätet och redan är utrustat med en fiberkonverteringsdosa (dvs
en liten grå fyrkantig dosa ovanför den vita fiberdosan vid TV-antennen):
- skriv på blanketten "Beställning av övertagande av Bredbandsaccess Privat" och lämna in till
Roberto Ruiz
2. Om huset inte har någon grå fiberkonverteringsdosa och därmed inte varit uppkopplat till
bredbandsnätet:
- skriv på blanketten "Beställning av Bredbandsaccess Privat" och lämna in till Roberto Ruiz
Ev frågor kan ställas till Roberto Ruiz via hans email roberto@telekompaniet.com
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Akalladalens Samfällighetsförening och Akalla Husby Nätort
Beställning av ny ”Bredbandsaccess Privat”
Akalladalens Samfällighetsförening tillhandahåller enligt avtal med Akalla Husby Nätort Ekonomisk förening access till
bredbandsnätet Akalla Husby Nätort (AHN). För att som privatperson få tillgång till AHN krävs avtal om
Bredbandsaccess Privat, vilket utgörs av denna handling och Allmänna villkor. För internetanslutning gäller särskilt
avtal med aktuell bredbandsleverantör f n Bahnhof.

Bredbandsaccess Privat får användas endast för privat bruk
Kund (Var vänlig texta tydligt. Otydlig eller ofullständig beställning kan medföra att registreringen blir försenad)
Förnamn, Efternamn
Nummer på fiberdosan i bostaden

Gatuadress

Fastighetsnr

Telefonnr: Hem, Dagtid, Mobilnr

E-postadress

Avtalstid
Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader.

Avgifter för anslutning till AHNs bredbandsnät
Alla avgifter är inklusive mervärdesskatt. Månadsavgifterna debiteras kvartalsvis i förskott tillsammans
med samfällighetens a-contoavgift. Avgifterna samt debiteringssätt kan komma att ändras.
Tjänst
Bredbandsaccess

Engångsavgift
0 kr

Månadsavgift
0 kr ingår i samf
avgift

Anmärkning
Gäller tillsvidare.

Tekniska förutsättningar för Bredbandsaccess Privat
För att bli kund krävs att din bostad är fysiskt ansluten till AHN. För att Du skall kunna utnyttja Bredbandsaccess
Privat är det vidare en förutsättning att Du har en dator med nätverkskort(10 eller 100 Mbps) som har en
nätverksanslutning(modell RJ45).

Beställning
Jag beställer härmed ny Bredbandsaccess Privat enligt villkoren i denna beställning samt i bifogade Allmänna Villkor
och Bredbandsaccess Privat
Beställarens namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Fastighetsägarens namnteckning (Om annan än ovan)

Namnförtydligande

Ort och datum

Beställningen lämnas till Roberto Ruiz, Torneågatan 68. Ev frågor kan ställas till Roberto på epost roberto@telekompaniet.com.

Akalladalens Samfällighetsförening och Akalla Husby Nätort
Beställning övertagande av ”Bredbandsaccess Privat”
Akalladalens Samfällighetsförening tillhandahåller enligt avtal med Akalla Husby Nätort Ekonomisk förening access till
bredbandsnätet Akalla Husby Nätort (AHN). För att som privatperson få tillgång till AHN krävs avtal om
Bredbandsaccess Privat, vilket utgörs av denna handling och Allmänna villkor. För internetanslutning gäller särskilt
avtal med aktuell bredbandsleverantör f n Bahnhof.

Bredbandsaccess Privat får användas endast för privat bruk
Kund (Var vänlig texta tydligt. Otydlig eller ofullständig beställning kan medföra att registreringen blir försenad)
Förnamn, Efternamn
Nummer på fiberdosan i bostaden

Gatuadress

Fastighetsnr

Telefonnr: Hem, Dagtid, Mobilnr

E-postadress

Avtalstid
Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader.

Avgifter för övertagande av befintlig anslutning till AHNs bredbandsnät
Avgifterna samt debiteringssätt kan komma att ändras.
Tjänst
Bredbandsaccess

Engångsavgift
0 kr

Månadsavgift
0 kr, ingår i samf
avgift

Anmärkning
Gäller tillsvidare.

Tekniska förutsättningar för övertagande av Bredbandsaccess Privat
För att bli kund krävs att din bostad är fysiskt ansluten till AHN och att en fiberkonverter är installerad. För att Du skall
kunna utnyttja Bredbandsaccess Privat är det vidare en förutsättning att Du har en dator med nätverkskort(10 eller
100 Mbps) som har en nätverksanslutning(modell RJ45).

Beställning
Jag beställer härmed övertagande av befintlig Bredbandsaccess Privat enligt villkoren i denna beställning samt i
bifogade Allmänna Villkor och Bredbandsaccess Privat
Beställarens namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Fastighetsägarens namnteckning (Om annan än ovan)

Namnförtydligande

Ort och datum

Beställningen lämnas till Roberto Ruiz, Torneågatan 68. Ev frågor kan ställas till Roberto på e-post
roberto@telekompaniet.com

