FLERFAMILJSHUS/
HYRESHUS
UPP TILL 12 LÄGENHETER

ANSLUT FLERFAMILJSHUSET
När fastighetsägaren väljer att teckna avtal med Halmstads stadsnät
för en fiberanslutning av ett flerfamiljshus/hyreshus upp till 12 lägenheter gäller följande:
•
Det är alltid fastighetsägaren som tecknar avtalet med Halmstads
stadsnät.
•
Man måste ansluta minst två lägenheter i fastigheten. Man betalar
ett fast pris per tillkommande lägenhet.
•
Kontakta Halmstads stadsnät för att få ett avtal för de antal lägenheter du vill ansluta.
•
Fakturering av anslutningsavgiften görs närs fastigheten är ansluten.
•
Fakturan på månadsavgiften går till den som tecknat avtalet med
oss. Det innebär att vid en eventuell försäljning behöver ni meddela oss så vi tecknar avtal med den tillträdande fastighetsägare.
I AVTALET MED HALMSTADS STADSNÄT INGÅR:
•
Grävning fram till fastigheten, även inne på tomten.
•
Håltagning i fastigheten.
•
Kundprojektering, ett hembesök där fastighetsägare och entreprenör går igenom förutsättningarna i din fastighet och på din tomt.
•
Skarvbox och montering av den.
•
Tjänstefördelare till de lägenheter man tecknat avtal för.
•
Blåsning av fiber.
•
Installation av de tjänstefördelare som man tecknat avtal för.
•
Kapaciteten 1000 Mbit/s till varje lägenhet.
FASTIGHETSÄGARENS ÅTAGANDEN:
•
Bygga fastighetsnätet. Vilket innebär att dra inomhusdukt från
skarvboxen till varje lägenhet man vill ansluta, arbetet skall vara
fackmannamässigt utfört.
•
Fastighetsnätet måste vara klart till ett särskilt utsatt datum för att
installationen skall kunna utföras inom ramarna för projektet.
•
Fastighetsägaren behöver vara med vid kundprojekteringen.
•
Fastighetsägaren skall vara med vid installationen och ansvarar för
att entreprenören får tillgång till varje lägenhet.
•
Betala månadsavgiften på 125 kr/månad/fastighet.
ÖVRIGT:
Det ingår inga tjänster, Internet, TV eller telefoni i månadsavgiften. Varje lägenhetsinnehavare tecknar själv de avtal de vill ha. Man kan se priser, erbjudanden och beställa på halmstadsstadsnat.se/tjansteguiden

BYGG FASTIGHETSNÄT

Skarvboxen placeras i samråd med Halmstads stadsnäts entreprenör vid
hembesöket, kundLgh 1201
projekteringen. Företrädelsevis i källaren
om sådan finns.
Annars finner vi
annan lämplig
Lgh 1101
Lgh 1102
plats inomhus.

Lgh 1001

Fastighetsägaren
ansvarar för att
ett fastighetsnät byggs inne
i fastigheten på
ett fackmannamässigt sätt, från
skarvboxen till
varje lägenhet
som ska anslutas.
Nätet byggs med
inomhusdukt.
(5/3,5).

Halmstads stadnäts entreprenör blåser fiber till varje lägenhet och
installerar tjänstefördelarna i respektive lägenhet.
FLER ÄN 12 LÄGENHETER?
Kontakta oss så snart som möjligt för en offert.
E-post: info@halmstadsstadsnat.se eller 035- 19 29 80.

VÄLJ HALMSTADS STADSNÄT
VI ERBJUDER:
•
Stort tjänsteutbud – med ett av Sveriges största utbud av både
lokala och nationella tjänsteleverantörer skapas förutsättningar för
en sund konkurrenssituation med bra tjänster och bra priser.
•
Lokalt förankrade – du kan besöka oss på vårt kontor.
•
Engagemang - vi stödjer det lokala föreningslivet genom samarbetsavtal.
•
Personligt - Vi bor där vi bygger! Vi bor och verkar själva i kommunen vilket skapar ett engagemang för vårt lokala nät och vår kommun – en trygghet för dig!
•
Trygg ägare – vi ägs av Halmstads kommun vilket borgar för ansvar
och långsiktighet.
•
Samhällstjänster – vår vision ”ett uppkopplat Halmstad” där offentlig- och privatverksamhet, utan krav på Internet, kan leverera digitala tjänster såsom välfärdstjänster och tex fastighetsstyrning. Det är
det vi kallar att bygga det ”robusta samhället för framtiden”.
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Sveriges stadsnät i samverkan.
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För instruktioner om inkoppling till Tjänstefördelaren,
läs vår inkopplingsguide för 8-portars tjänstefördelare.
Inkopplingsguiden finns att ladda ner på vår hemsida
och lämnas även i varje lägenhet vid intallationen av
tjänstefördelaren.

