
HEJ VILLAÄGARE!
VI HAR NÅGOT RIKTIGT  
BRA FÖR ER. OCH SNABBT!
Nu kan ni ansluta er till stadsnätet och få tillgång  
till bredband, TV och telefoni med rejäl kapacitet,  
ja ända upp till 1000 Mbit/s. Det innebär bland  
annat att alla i familjen kan surfa, streama film och 
spela onlinespel samtidigt utan kiv. Och det går att 
dra nytta av smarta tjänster för det uppkopplade 
hemmet. Sånt som underlättar i vardagen.

Via Open Universe får ni tillgång till ett stort  
antal tjänsteleverantörer. Det är bara att välja  
det erbjudande som känns bäst för er och vill ni  
sedan byta leverantör är det enkelt. Vi tror inte  
på att låsa fast kunder. Med ett öppet fibernät  
får ni en stabil och framtidssäker uppkoppling  
som dessutom högst troligt ökar värdet på villan.

Välkommen till Open Universe! 

 
Vill du veta mera om oss?  
Gå in på openuniverse.se
Du kan också kontakta oss på  
info@openuniverse.se

Utbudet förändras löpande och nya leverantörer och tjänster tillkommer hela tiden, för aktuellt utbud och för att se  
vilka leverantörer som är valbara i ditt län, gå in på portalen.openuniverse.se

Våra leverantörer



Våra leverantörer

HUR FORT VILL DU ÅKA? 
Vilken hastighet behövs det egentligen för att bredbandet ska funka bra?  
Det är främst två saker som avgör det.  

1. Vad vill ni använda uppkopplingen till? 

2. Har ni många enheter igång samtidigt i familjen?

500 Mbit/s

För dig som vill gasa på lite till. Blixtsnabb surf 
och grymt snabb nedladdning av tunga filer, full 
HD-streaming och onlinespel till exempel.

100 Mbit/s

Med denna hastighet surfar du snabbt och streamar 
filmer i full HD utan problem.

1000 Mbit/s

Subersnabb uppkoppling, med denna hastighet  
är du väl  rustad för framtidens kapacitetskrävande 
tjänster.

250 Mbit/s
Lite mera fart för er som är flera i hushållet och som 
surfar, streamar film och spelar onlinespel samtidigt.

Kontakta ditt stadsnät
Här ser du vilka stadsnät som vänder sig till villaägare.

Hofors Stadsnät
Info@hoforselverk.se
0290-77 18 00
 
Kumbro Stadsnät
info@stadsnat.se 
019-673 22 60

Kungsbacka Bredbandsnät
bredband@kungsbacka.se
0300-83 40 00
 
Mora Stadsnät
mora.kommun@mora.se
0250-260 00
 

Orsa Stadsnät
stadsnat@orsa.se
0250-55 21 00

Oxelösunds stadsnät
kundcenter@oxelosund.se
0155-388 40

Skövde Stadsnät
stadsnat@skovde.se 
0500-49 80 00

Trelleborg Stadsnät
stadsnat@trelleborg.se 
0733-51 14 03
 

Trosa Fibernät
info@trofi.se 
0156-523 00  

Ystad Energi
ystadenergi@ystad.se
0411-57 73 00 

Älvdalens stadsnät
kommun@alvdalen.se
0251-313 00
 


