BRF TORSÖ 5
Information om det Kollektiva Bredbandet
Föreningen har ett kollektivt bredband 100/100 Mbit i standardutförande.
Det kollektiva bredbandet kommer är tillgängligt för alla boende i huset.
Leverantören är AllTele som också erbjuder tilläggstjänster som högre hastighet samt
Telefoni och Tv-kanaler.

Bostadsrätt
För bostadsrättsinnehavare är kostnaden inkluderad i avgiften. (Comhem's tv, telefoni
samt bredband påverkas ej av det kollektiva bredbandet ).

Hyresrätt
Hyresrättersinnehavare kan ansluta sig till det kollektiva bredbandet genom att teckna
avtal med föreningen. Kostnaden är 135 Kr / månad. De hyresgäster som väljer att
inte teckna avtal med föreningen kan ändå ha Tv och Telefoni från AllTele.
(Comhem's Tv, Telefoni samt Bredband påverkas ej av det kollektiva bredbandet).

Vad är Internet?
Internet är en elektronisk, världsomspännande mötesplats där man kan söka
information, delta i handel, konsumera kultur, prata med andra samt göra t ex
bankärenden mm. Fiber är en teknisk lösning som gör att det går snabbt att ladda ner
saker (surfa) från Internet. En internet adress är en WWW adress. T ex
www.aftonbladet.se eller vår förenings hemsida www.torso5.se

Vad är Bredband och Hur använder jag det
Bredband eller Internet kan du får på många sätt, men enklast hemma är att ha det
genom fiber, det vill säga genom nätverksuttaget som finns i ca 98% av våra
lägenheter. I de flesta lägenheter finns också det som kallas stadsnät, vilket är att det
finns flera nätverksuttag i lägenheten (ett i varje rum).
Man kopplar upp sig på Internet med en vanlig dator (Pc eller Mac) genom att ansluta
datorn med en nätverkskabel till nätverksuttaget. Du behöver inte ha någon extra
utrustning. Vill du ha trådlöst Internet i din lägenhet så kan du köpa en router, denna
kopplas då in i nätverksuttaget. För mer information angående detta kontakta
återförsäljare.

Hastighet
Hastigheten på det kollektiva bredbandet kommer att vara 100/100 Mbit / sekund.
Det är omvandlat i det mer använda Megabyte är 12,5 Mbyte. Det betyder att du ska
kunna ladda ner upp till 12,5 Mbyte (megabyte) per sekund, eller ladda upp. Lite
överkurs:
8 Bit = 1 Byte
8 Kbit = 1 Kbyte
8 Mbit=1 Mbyte
1000 Byte = 1 Kbyte
1000 Kilobyte = 1 Mbyte
Mbyte = Megabyte, Kbyte = Kilobyte
En bild är mellan 60 - 200 Kbyte
En musiklåt är mellan 3-5 Mbyte
En film är mellan 800-1500 Mbyte
Leverantör och support
Föreningen har tecknat avtal med AllTele, som också kommer sköta supporten för
boende. AllTele kommer även ha tilläggstjänster som Tv-kanaler samt HemTelefoni
(ip-telefoni).
För ytterligare frågor kontakta AllTele
Internet: www.alltele.se
Ring: 0770-250 550
Maila: fasupport@allteleprivat.se
För frågor kring tekniskt utrustning (Router, Dator osv) kontakta återförsäljare.

