
Avtalet med Bahnhof 
Upphandlingen, som hölls ihop av Rasmus Bjälkeson i 
styrelsen,   pressade priset på gruppanslutningen rejält. Axet har 
träffat ett treårsavtal med Bahnhof som innebär att Axet betalar 
50 kr exkl. moms per hushåll och månad. Totalt blir det en årlig 
kostnad på 304 500 kr (inkl moms) till Bahnhof. 
 
I priset kommer Axet att få tillgång till åtta egna 
internetaccesser. Dessa kommer att behövas för avläsning av 
elmätare, övervakning och styrning av värmecentralen m.m. De 
accesser som blir över kan t.ex. komma att installeras i 
övernattningsrummen, Tejan m.m. 
 
Lokalhyresgästerna omfattas inte av gruppanslutningen, utan de 
kommer att ges möjlighet att träffa avtal direkt med Bahnhof.  
 

Bärande väggar på Vickergatan 
Ytterligare ett fall av sättningsskador som följd av felaktigt 
rivna bärande väggar på Vickergatan har uppstått. För 
närvarande pågår rättsutredning, och därefter kommer 
erforderliga åtgärder att behöva vidtas. 
 
Tidigare har vi informerat om att Axet kommer att göra en 
genomgång av alla ägenheter på Vickergatan. Denna 
inventering kommer att genomföras under juni. Du kommer att 
aviseras när det är dags för inspektion i din lägenhet. 
 
Då det visat sig att det uppstår problem då väggar rivs kommer 
Axet i fortsättningen att vara restriktiv med att ge tillstånd till att 
riva väggar i fortsättningen. På Vickergatan kommer det inte att 
vara tillåtet överhuvudtaget. 
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Bahnhof vann bredbandsupphandling! 
På föreningsstämman i februari beslöts, efter förslag från 
styrelsen, att samtliga lägenheter i Axet ska gruppanslutas till en 
och samma leverantör av bredbandstjänster via vårt 
fiberbredbandsnät. Gruppanslutningen innebär att alla lägenheter 
får tillgång till internetuppkoppling och möjlighet till IP-telefoni 
till en kostnad som inte skulle vara möjlig annars. 
 
Kostnaden för gruppanslutningen kommer att betalas av Axet 
och ingå i årsavgiften. Årsavgiften kommer dock inte att behöva 
höjas, utan den avgift som tas ut räcker även till att betala 
gruppanslutningen.    
 
Efter en omfattande upphandling och diskussioner om tjänster 
och innehåll har styrelsen tillslut träffat avtal med Bahnof som är 
en av de största leverantörerna av stadsnät. Bredbandsbolaget, 
som f.n. har ensamrätten, förlorade således budgivningen. 
Gruppanslutningen planeras att starta den 4 juli 2011. 



Installation planeras till den 4 juli 
I praktiken innebär gruppanslutningen att Bredbandsbolagets 
utrustning (switchar m.m.) som sitter i källarna byts ut mot 
motsvarande utrustning från Bahnhof. De fiberkablar som går 
mellan switcharna ägs idag av Bredbandsbolaget. Men vi har 
kommit överens om att Axet köper loss dessa, vilket betyder att 
vi i fortsättningen äger hela nätverket själva. I avtalet med 
Bahnhof ingår att de kommer att ersätta oss för kostnaden att 
köpa loss kablarna från Bredbandsbolaget. 
 
Inga arbeten, från Bahnhofs sida, kommer normalt att behöva 
göras i lägenheten. För att använda bredbandsnätet måste den 
boende logga in på Bahnhofs nät från sin dator. Mer information 
om detta kommer senare. Vill du passa på att flytta din 
bredbandskontakt, som idag sitter vid ytterdörren, till en annan 
plats i lägenheten kan Bahnhof hjälpa till med det för en kostnad 
på 995:- + moms (upp till 15 meter).  
 

Kvittera ut en trådlös router om du vill 
För att få tillgång till IP-telefoni och/eller trådlöst nätverk 
behövs en router i lägenheten som stödjer detta. Axet kommer 
att köpa sådana routrar från Bahnhof till ett mycket förmånligt 
pris och de som önskar kommer att, utan kostnad, kunna 
kvittera ut en router från fastighetsskötaren.  
 

Snabbare internet-uppkoppling 
Bredbandsbolaget erbjuder idag en hastighet om högst 100 
Mbps ned och 10 Mbps upp. I tjänsten från Bahnhof kommer 
hastigheten vara 100 Mbps både ned och upp. 
  

Vad ingår i Bahnhofs bredband? 
 En internetaccess per hushåll 100/100 Mbps 

 10 e-postkonton per hushåll på 2 GB   
 1 hemsidedomän per hushåll på 3 GB  
 Dynamisk IP-adress  
 IP-telefoni utan fast avgift (enbart samtalstaxa) 
 Möjlighet till digital TV (individuellt avtal) 
 Fri telefonsupport 08.00-21.00 (helger 10.00-14.00) 

  
Personal från Bahnhof kommer komma till Axet i samband med 
uppstarten för information och teknisk support. Mer information 
från Bahnhof om deras tjänster samt om installationen kommer. 
 

Möjlighet till IP-telefoni 
I avtalet med Bahnhof ingår IP-telefoni. Det innebär att man har 
möjligheten att koppla sin fasta telefon till bredbandet och 
därmed helt slippa den fasta månadskostnaden för sin 
hemtelefon. För att använda tjänsten behövs en tjänstefördelare 
som finns inbyggd i den av Axet inköpta routern. Kostnaden är 
sedan endast Bahnhofs samtalstaxa. Vill du behålla ditt gamla 
telefonnummer tas en engångskostnad för portering ut på 199 
kr. 

Vad händer med mitt gamla avtal? 
Eftersom Bredbandsbolaget inte längre kommer att kunna 
leverera sin tjänster i vårt nät när Bahnhof tar över den 4 juli, 
kommer de att avsluta alla befintliga avtal. Ni som har avtal 
med Bredbandbolaget, enligt uppgift ca hälften av lägenheterna 
i Axet, kommer att få ett brev från dem med detaljer om detta. 
 
Avtal med andra bolag än Bredbandsbolaget fortlöper som 
vanligt. Du som har bredband eller hemtelefon via t.ex. 
Comhem, telefonjacket eller 3G kan fortsätta att använda det, 
till egen kostnad, alternativt själv säga upp abonnemanget. Du 
kommer ändå ha tillgång till Bahnhofs internetaccess från då det 
är tillgängligt. 


