
Full fart in i framtiden.En framtidssäker uppkoppling

Internet, TV och telefoni för 
bostadsrättsföreningar och fastighetsägare



Fiber är framtidens digitala infrastruktur som ersätter 
dagens kopparnät. Antalet tjänster som går via Internet 
ökar hela tiden. Det handlar både om Internet, TV och 
telefoni men också om morgondagens välfärdstjänster. 
Fiber ger påtagligt högre hastighet, bättre kvalitet 
och större driftsäkerhet än någon annan teknik.

En ny digital 
infrastruktur byggs ut
– vad betyder det för dig?

Bredband över fi ber är: • Snabbare • Stabilare • Framtidssäkert



En ny digital 
infrastruktur byggs ut
– vad betyder det för dig?

Fiber skapar möjligheter som att ha läkaren framför 
skärmen, göra läxorna på nätet, strömma fi lm och 
arbeta eller studera på distans. IP-Only erbjuder fi ber 
som ger din fastighet ett snabbt och stabilt bredband. 
Eftersom vi tror på valfrihet erbjuder vi ett öppet nät. 
Fiber erbjuds till varje lägenhet och alla boende får 
ta del av marknadens bredaste tjänsteutbud med full 
valfrihet.
 

Vi bygger � ber till hela Sverige

IP-Only bygger, driver och äger fi berinfrastruktur 
i Norden och lägger grunden för det nya digitala 
samhället. Vi investerar för fullt i Sverige – här driver 
vi ett rikstäckande fi bernät och ett växande antal 
stadsnät i samarbete med kommuner runt om i landet. 
Vi levererar internetanslutning och kommunikations-
lösningar till såväl privatpersoner som företag.
 

Fibernät för framtiden
– använd allt som Internet har att erbjuda



Varför är IP-Only intressant 
för fastighetsägare eller föreningar?

Vi levererar ett fiberfastighetsnät som klarar fram-
tidens krav på digital kommunikation och samtidigt 
höjer attraktionskraften och värdet på fastigheten och 
lägenheterna.

Eftersom vi tror på valfrihet erbjuder vi ett öppet 
nät. Vi levererar fiberanslutningen till varje lägenhet 
i fastigheten men de boende får själva välja om, när 
och från vilken tjänsteleverantör de sedan vill beställa 
tjänster. Det innebär inte bara ett större utbud av 
tjänster, utan även lägre priser. 



Läs mer på vår hemsida: ip-only.se

Bredband via fi ber är drift säkert.
Ju mer vi använder uppkopplingen 
desto viktigare blir just dess pålitlighet. 

Fiberns kapacitet är en förutsättning 
för morgondagens välfärdstjänster. 
Trygghetslarm, övervakning, enkel och 
nära kontakt med läkare och anhöriga etc.

+

+
Öppet fi bernät ger ökad 
konkurrens och sänkta 
bredbandskostnader 
för de boende.

+

Smarta fastighetstjänster älskar 
fi berns driftsäkerhet och låter er övervaka 
och styra er fastighet. Det resulterar i 
besparingar och ökad boendekomfort.  

+

En fi beranslutning ökar både
fastighetens och lägenheternas 
attraktionsvärde

+
Fiber är framtidssäkert 
eftersom du kommer kunna 
höja uppkopplingshastigheten 
i takt med att behovet ökar. 

+



Planering
När avtalet tecknats kommer ni att bli 
kontaktade och byggstartsmöte bokas. 
På mötet bestämmer vi tillsammans hur 
vi ska bygga, upprättar en tidsplan för 
byggnationen och ser över era tidigare 
avtal. Vi ansvarar för informationen 
till de boende gällande installationen 
i lägenheterna.

Så installerar vi fi ber i ditt hus
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Så installerar vi fi ber i ditt hus
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Installation 

Vi tillhandahåller utrustning och 
bygger fastighetsnätet som består av en 
fi berkabel per bostad/lokal och denna 
dras om möjligt i befi ntlig kanalisation,  
tex avstängt sopnedkast. I annat fall 
dras ny kanalisation i samråd med er. 
En fi bermottagare placeras i hallen, 
oftast ovan ytterdörren.

Fiberinstallation 
Fiber leds till fastigheten via den 
kanalisation (en slang, inte grövre 
än en vanlig trädgårdsslang, men 
i ett tåligare material) som grävs 
ned mellan vårt nät i gatan och er 
fastighet. Varje lägenhet får ett eget, 
separat fi berpar. 



Aktivering
När installationen är klar är det dags för 
lägenhetsinnehavaren eller hyresgästen att välja 
och beställa tjänster. Detta görs enklast via vår 
tjänsteportal eller direkt via önskad tjänste-
leverantör. Mer information om hur slutkunden 
kommer igång med önskade tjänster kommer i 
samband med installation. 
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Fibermottagare  
monteras i varje lägenhet

Överlämningspunkten  
Fibern kommer in från  
befintligt skarvskåp, ofta  
placerat i ett utrymme i källaren.

Schematisk bild av hur en kanalisation 
och fiberinstallation kan se ut.



339-610
20

Ett urval av tjänsteleverantörer 
i IP-Onlys öppna nät.

Om IP-Only 
IP-Only – Sveriges nya fi bernät, erbjuder säkra och 
prisvärda fi beranslutningar till hushåll, företag och 
off entliga verksamheter.
IP-Only grundades 1999 och driver ett nordiskt fi bernät 
och levererar också kapacitet till några av världens 
största operatörer och företagskunder med mycket 
högt ställda krav. 

Läs mer på www.ip-only.se

Läs om vilka tjänster ni kan välja mellan på www.ip-only.se/portal


