Vi byter bredbandsleverantör 1 oktober
Leverantören Bahnhof kommer då vara de som levererar vårt bredband. De är en
svensk leverantör på stark frammarsch som har både företag och privatpersoner
som kunder och som tillsammans med Ownit fått högsta betyg i Svenskt
Kvalitetsindex utvärdering av bredbandsleverantörer 2017.
För ca 60% av kostnaden av det vi betalar Ownit idag kommer vi få 10 ggr
hastigheten, dvs 1000 Mbit (1 Gbit) mot dagens 100 Mbit. Så oavsett om du har
användning av ett snabbare bredband eller inte så sparar vi pengar.
IP-telefoni som idag kostar 49 kr/mån för de som har den tjänsten via Ownit
kommer från 1:a oktober att vara utan månadsavgift, enbart med rörlig kostnad
för de samtal som görs och till ett lägre pris än Ownit har idag. Ett annat stort
plus för Bahnhof är att de erbjuder säkerhetskrypteringen VPN utan kostnad för
de som önskar detta.
Tidigare har nämnts att ny router kan komma att ingå för alla, men eftersom vi
inte tror att alla vill ha snabbare bredband än de har idag, har vi prioriterat låg
kostnad framför att köpa router till alla. Om man är nöjd med sin nuvarande
bredbandshastighet kan man behålla den router man har. Vill man kunna surfa
med den högre hastigheten behöver man ha både WI-FI-router och nätverkskort
som stödjer denna högre hastighet och får då bekosta det själv. 999 kr kommer
Bahnhofs WI-FI-router att kosta.
Det kommer bli enkelt att byta och sätta upp nytt nätverk den 1:a oktober
oavsett om du köper ny router eller har kvar din gamla. Instruktioner som är
lätta att följa kommer skickas ut till alla, dessutom kommer Bahnhofs kundservice finnas tillgänglig och vi kommer också ha en tekniker på plats för de som
behöver. Vi återkommer om tider för det. De som detta byte kan bli lite knepigt
för är de som idag har en mailadress som slutar med @ownit. Det kommer inte
kunna gå att använda dem eller logga in på dessa web-konton efter den 30:e
september. Gäller det dig, läs mer på nästa sida.
För att summera hur bytet av bredbandsleverantör påverkar dig:
•

Du vill ha tillgång till bredband med hastigheten 1000 Mbit
Då behöver du köpa Bahnhofs router eller ha en annan router som stödjer
denna hastighet. Eventuellt kan du behöva uppgradera din dators
nätverkskort om denna inte stödjer den högre hastigheten. Invänta info hur
beställning ska ske. Skaffar du Bahnhofs router kan du också skaffa IP-telefoni
utan månadskostnad.

•

•

Du vill ha tillgång till IP-telefoni
Då behöver du köpa Bahnhofs router. Invänta hur beställning ska ske. Då kan
du också åtnjuta bredbandshastighet med 1000 Mbit om din dator har rätt
nätverkskort.
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•

Du är varken intresserad av snabbare bredband eller IP-telefoni
Då kan du ha kvar den router du har idag. Det enda som du påverkas av är att
du den 1:a oktober behöver följa några steg i en enkel instruktion som delas
ut i brevfacken för att få din nuvarande WI-FI-router att byta från Ownit till
Bahnhof och fungera som idag.

•

Du har en mailadress som slutar med @ownit
Skapa en ny mailadress via en oberoende gratis mail-leverantör så snart som
möjligt. Det finns flera att välja bland. Några vanliga är gmail, icloud och
outlook. ”PC för alla” skriver om vilka som finns och deras för- och nackdelar:
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.685120/basta-gratistjansterna-for-webb-mejl

Testa att den nya mailen fungerar genom att sända och ta emot nya email.
Sen kan du börja uppdatera dina web-konton och hemsidor där du har angett
din Ownit-email-adress som din kontakt-email-adress och byta ut den med
din nya email-adress. Börja i god tid, de är oftast fler än man tror! Om du
missar att byta innan 1 oktober kommer du med stor sannolikhet inte kunna
komma logga in på den hemsidan igen.
Om vill spara gamla epostmeddelanden från din gamla Ownit-epost till ditt
nya konto, gör följande:
- Om du har ett fåtal meddelande att spara; vidarebefordra dessa gamla
epostmeddelanden till din nya email-adress. Kontrollera att de kommer
fram och att du kan läsa dem inklusive eventuella bilagor.
- Om du har många meddelanden du vill spara; lägg till ditt gamla
emailkonto som ett externt konto i din nya emailkonto. Ownit har en
guide hur man gör detta för ett antal olika emailkonton. Guiden finns
under följande länk: https://www.ownit.se/kundservice/guider
När den gamla email har importerats kontrollera att du kan läsa dem. För
sedan över dem under nya epostmappar i ditt nya epostkonto.
Behöver du assistans med detta, maila oss på fastighet@brfviken1.se så ger vi
mer råd och tips.
Kommer du att behöva mer hjälp?
Vi kommer ha en IT-tekniker här vid några tillfällen (ännu inte bestämt när).
Om du idag har en Ownit-mailadress och ska byta till en ny, och tror att du
kommer behöva hjälp av en sådan person, hör av dig helst innan 12:e augusti
så kan vi planera detta i god tid för att passa de som behöver hjälpen.
Kontakta också oss om du tror att du kommer ha svårt att på egen hand följa
instruktionen som kommer skickas ut hur man byter från Ownit till Bahnhof den
1:a oktober, så vet vi hur många som behöver den hjälpen. Hör av dig om detta
helst innan 15 september.
Hör av dig antingen genom att maila till fastighet@brfviken1.se eller lägg en lapp
i föreningens brevfack i 69:ans port. Vi tror att en IT-tekniker kommer behövas
under några timmar och ger det som en service till de som behöver det så att vi
kan sänka kostnaden för hela föreningen.
Vi återkommer till hur WI-FI-router, IP-telefoni och VPN-kryptering
beställs.
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