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Openbit - Ditt Öppna Stadsnät
- Dagens och framtidens tjänster via fiber

Openbit

Välkommen till Openbit

- ditt öppna stadsnät med massor av tjänster via fiber
Openbit är Fastbit AB:s varumärke för Öppet Stadsnät via fiber. I nätet finns flera leverantörer
som erbjuder ett stort utbud av tjänster, massor med TV-kanaler samt obegränsad datamängd.
I Openbit kan du välja fritt bland tjänster och leverantörer samt prova dig fram till den lösning
som passar dig bäst.
På openbit.se kan du läsa mer om oss, se tjänsteutbudet samt anmäla intresse för fiberanslutning. Exempel på tjänster i Openbit är:

Anmäl intresse
samt beställ
fiber på
openbit.se

Bredband

TV

Våra leverantörer har många olika tjänster att
välja bland. Oavsett vilken tjänsteleverantör
samt hastighet du väljer är det alltid
obegränsad datamängd.

Alla dina favoritkanaler i olika paket. Oavsett
om du väljer IPTV eller Kabel-TV finns det en
lösning som passar dig. Kanalutbudet uppdateras löpande för att vara aktuellt, samt att
det alltid skall finnas en lösning för dig.

Telefoni

IoT - Internet of Things

Ring enkelt och billigt med IP-Telefoni i
fibernätet. Du ringer i din vanliga fasta telefon
precis som du gör idag och du kan behålla ditt
telefonnummer.

Vi lever i ett alltmer uppkopplat samhälle.
Vi har flera smarta och intressanta tjänster för
en mer digitaliserad vardag.

openbit.se

Om Fiber

Många fördelar med fiber

- högre hastigheter, fler tjänster och bättre ekonomi
Att ansluta fastigheten till fibernätet innebär många fördelar. Några av dessa fördelar är:
Kapacitet
Med höga hastigheter och obegränsad datamängd kan vi ta del av nya
tjänster och användningsområden som erbjuds.
Förutom datorer, surfplattor och mobiltelefoner, kommer i princip all
elektronik att vara uppkopplad mot internet i framtiden. Fenomenet
kallas Internet of Things och innebär att bland annat värmepumpen,
kylskåpet, multimediaanläggningen i bilen, lampor och larm i hemmet
kommer att kunna få övervakning och uppdateringar med uppkoppling
mot internet.
Fastighetsvärde
Mäklaren säger att din fastighet ökar i värde och gör den attraktiv för
nästa generation köpare. Din fastighet blir med anslutning till fibernätet
även förberedd för framtidens tekniska utveckling av tjänster.
Ekonomi
Du har i många fall möjlighet att spara pengar på tjänster. Fiberanslutningen kan användas för bredband, TV och telefoni samtidigt, vilket
gör att flera tjänsteleverantörer kan erbjuda paketlösningar i nätet, och
därmed kunna lämna konkurrenskraftiga priser på tjänsterna.
Samhällstjänster
Kommunikation via fiber möjliggör tillgång till exempelvis vård, omsorg
och samhällsnära tjänster på distans. Detta gör det möjligt för dig att
bo kvar längre i ditt hem om så önskas.

“Med hela familjen uppkopplad krävs en snabb och
stabil internetanslutning med obegränsad datamängd.
Fiberuppkopplingen gör detta möjligt!”
- Flerbarnsförälder

“En av de vanligaste frågorna vi får från husspekulanter, är om
fiber är anslutet eller om fastigheten är på gång att anslutas”
- Fastighetsmäklare

“Jag sparar över 300 kr varje månad på tjänsterna i
nätet. Nu när jag har flyttat över mitt fasta telefonnummer till
IP-Telefoni samt sagt upp min ADSL-uppkoppling till förmån
för bredband via fiber”
- Pensionär

“Äntligen kan jag spela med mina kompisar
utan att det laggar när jag lirar onlinespel”
- Gamer

Fastbit AB

Fastbit AB, ägare av varumärket Openbit
- ett kommunalt stadsnät till 100%
Fastbit AB, vilka äger varumärket och
kommunikationsplattformen Openbit, är ett
kommunalt bolag som ägs till lika delar av
Lidköpings Kommun och Skara Energi AB.
Syftet är att förse kommuninvånarna med
snabba, säkra och moderna tjänster.
Vårt uppdrag är att vara en trygg och flexibel
nätleverantör som underhåller och driftsätter
ett modernt fibernät, inte bara idag utan även
i framtiden med de utmaningar det innebär.
Tillsammans med våra ägare ansluter vi villor,
flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag.
Här finns vi
Med kontor i Skara finns vi nära våra kunder
och du är alltid välkommen att besöka oss på
plats om du har vägarna förbi.
Vårt fibernät finns för närvarande i Lidköping,
Skara och Essunga/Nossebro.
Openbit liksom hela landet befinner sig i ett
enormt expansivt skede och vi har för tillfället
(2022) ca 20000 anslutna kunder till nätet.
Förutom att nätet växer ur anslutningsperspektiv, kommer även fler tjänsteleverantörer in i nätet med nya, smarta och
prisvärda tjänster.

Lidköping
Skara
Essunga
Nossebro

Våra tjänster

Välj bland våra leverantörers alla tjänster
- TV, Bredband, IP-Telefoni och så mycket mer

Openbit har ett brett utbud av leverantörer och tjänster. Du väljer de leverantörer och tjänster
som passar dig, antingen enskilda eller i paketlösningar. Du väljer allt från supersnabbt bredband och dina favoritkanaler till billiga telefonitjänster. Du läser mer om alla tjänster på
www.openbit.se.
Tjänsterna
Utbudet utvecklas kontinuerligt. Vi arbetar ständigt för att kunna erbjuda attraktiva tjänster till
konkurrenskraftiga priser åt våra kunder.

1. Bredband

1000 Mbit

Extrem 1000Mbit/s
Från ca: 600 kr/mån
Bredbandstjänst för dig som kräver det absolut snabbaste och senaste. Passar dig som
spelar avancerade onlinespel, skickar och tar emot många tunga filer och utnyttjar tjänster i
nätet som kräver full prestanda.

Hög 100mbit/s
Från ca: 350 kr/mån
Bredbandstjänst för dig som streamar TV med hög upplösning, spelar spel och har flera
enheter uppkopplade samtidigt, vilka kräver en snabb och stabil internettjänst.
100 Mbit

10 Mbit

Från ca: 250 kr/mån
Låg-Mellan 10Mbit/s
Bredbandstjänst för dig som inte kräver så hög prestanda utan nöjer dig med att surfa runt
på nätet och titta på youtube, lyssna på musik, kolla mailen och titta på exempelvis
SVT-play.

2. TV

Kabel-TV

IPTV

Från: 250 kr/mån
Kabel-TV
Med kabel-TV ansluter du din fiberlåda till ditt befintliga antennät, alternativt drar ny antennkabel (koaxialkabel) om antennät inte finns där du bor. Tekniken möjliggör TV i HD-kvalitet
och ett stort utbud av kanaler finns att välja mellan. Observera att digitalbox eller kortläsare
(CA-modul) krävs för digitala kanaler.

Från: 0 kr/mån
IPTV
Med IPTV har du möjlighet att titta på TV trådlöst eller via nätverkskabel direkt från fiberlådan till en digitalbox som är kopplad till din TV. Med IPTV öppnas en värld med fler tjänster
än traditionell TV och du kan dessutom titta på de fria kanalerna utan månatlig kostnad.
Digitalbox till varje TV-apparat krävs.

3. Telefoni
Från: 0 kr/mån
IP-Telefoni
Telefoni över internet är idag mycket driftsäkert och samtidigt betydligt billigare än traditionell
fast telefoni. Du behåller, om du vill, ditt fasta telefonnummer och använder dina befintliga
telefoner. Vid beställning skickas en telefonidosa ut till dig som du ansluter din telefon till.

4. Paketlösningar
Från ca: 300 kr/mån
Paketlösningar
Flera av våra leverantörer erbjuder paketlösningar för tjänster när det gäller bredband, TV
och IP-Telefoni i nätet. Med pakettjänster kan du spara pengar varje månad och
samtidigt kunna utnyttja support och tjänstefakturering från en leverantör.

Tillvägagång

Anslutning och komma igång

- hur det går till att ansluta sig och komma igång med tjänster
Att ansluta en fastighet till fibernätet kräver många insatser, men inte så mycket av dig som
kund. Man kan i stort säga att du som kund behöver vara aktiv aktiv i början och i slutet av
processen.På openbit.se finns även möjligheten att beställa fiber direkt med BankID, vilket då
ersätter punkterna ett till tre nedan. Detta gäller för flertalet utbyggnadsområden.

1. Anmälan

2. Kontroll

3. Avtal

4. Utsättning

Anmäl intresse för
fiberanslutning på
openbit.se.

Kontroll av förutsättningar för fiberanslutning.

Bekräftelse av
anmälan samt
avtalsutskick.

Tidsbokning och
utsättning på tomt vid
eventuell grävning.

5. Grävning

6. Installation

7. Driftsättning

8. Beställ tjänster

Grävning i området
och eventuellt på
tomt.

Blåsning av fiber och
installation av
elektronik.

Kontroll och klarrapport av fiberanslutningen.

Beställ valfria tjänster
på openbit.se.
Klart att använda!

Vid grävning på tomt
Om slang för fiber inte finns nedgrävd tidigare
på tomten, exempelvis i samband med
fjärrvärmeanslutning, kommer grävning för
fiberslang på tomten att vara nödvändig för att
komma in med fiberkabeln i huset.
Ibland utför entreprenör grävningen, men i
andra fall behöver du som fastighetsägare
ombesörja grävning och håltagning.
Det räcker att du gräver ned fiberslangen
ca: 40 cm ner i marken.
Du kan hämta kostnadsfri fiberslang samt få
utförliga anvisningar hos ditt lokala stadsnät.

Leverantörer

Exempel på Openbits leverantörer

- kontaktuppgifter till TV-, telefoni- och bredbandsleverantörer

Allente

Bahnhof

Boxer

Bredband2

0770-272700
allente.se

010-510 00 00
bahnhof.se

0771-21 10 00
boxer.se

0770-81 10 00
bredband2.com

• TV

• Bredband • TV • Telefoni

• Bredband • TV

• Bredband • Telefoni

Tele2

Fastbit

Halebop

Hoist

90 222
tele2.se

020-37 38 00
fastbit.se

halebop.se

08-555 685 00
hoistgroup.com

• Bredband • TV • Telefoni

• Bredband • Telefoni • IoT

Intertain

IP Sweden

Junet

Kalejdo

08-124 514 00
intertain.se

0300-152 40
ipsweden.se

036-299 29 10
junet.se

0771-19 17 00
kalejdo.tv

• TV

• Bredband • TV • Telefoni

• Bredband • TV • Telefoni

• TV • IoT

• Bredband • Telefoni

• TV (offentlig visning)

MixBox

Net at Once

Nossebro Energi

QuickNet

0771-19 17 00
mixbox.nu

0771-40 44 00
netatonce.se

0512-79 81 00
nossebroenergi.se

021-338 00 00
quicknet.se

• TV

• Bredband • Telefoni

• Bredband • TV • Telefoni

• Telefoni

Sappa

Telia

Th1ng

0774-44 47 44
sappa.se

90 200
telia.se

010-252 00 00
th1ng.se

• Bredband • TV • Telefoni

• Bredband • TV • Telefoni

• Bredband • Telefoni • IoT

• IoT

• IoT

Om du vill ha
support eller hjälp
med din tjänst,
kontaktar du alltid
din tjänsteleverantör.

Detta är ett urval av leverantörer.
På openbit.se finns fler leverantörer
och samarbetspartners samt tjänster
såsom mail, antivirusprogram och
tillbehör. Vi arbetar ständigt för att
utöka med leverantörer och tjänster
som är attraktiva på marknaden.

Kontakt

När du har frågor eller behöver hjälp
- här är våra kontaktuppgifter

Openbit
Sven Adolf Norlings Gata 38
532 31 Skara
Växel: 020-37 38 00
Email: info@openbit.se
www.openbit.se

Vi gör alltid vårt yttersta för att tjänsterna i vårt
nät skall fungera optimalt för dig som kund,
samt att det skall vara smidigt för dig att välja
och komma igång med dina tjänster.
Tveka inte att höra av dig om det är något du
funderar över kring fibernätet och dess
tjänster. Vi på Openbit är till för dig!
Gilla oss på Facebook för att löpande
få reda på nyheter.

