VÅRA
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MASSOR AV SMARTA TJÄNSTER
INOM BREDBAND, TV, TELEFONI
OCH MERTJÄNSTER
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VI TROR PÅ DET
ÖPPNA NÄTET
Open Universe är sedan 2011 en del av Telenorkoncernen. Det ger oss muskler och resurser att långsiktigt bygga Sveriges modernaste bredbandsnät.
Redan idag driftar vi ett av Sveriges tätaste och
längsta fibernät och som kommunikationsoperatör
är vår roll att säkerställa trafiken i nätet. Vi erbjuder
en öppen teknisk plattform där alla tjänsteleverantörer kan få tillgång till nätet och vår marknadsplats
på lika villkor. Därmed säkerställer vi att hushåll och
företag fritt kan välja mellan många olika leverantörer och tjänster. På de följande sidorna kan du
läsa om alla våra leverantörer inom bredband, TV
och telefoni.

NÖJDA KUNDER
ÄR VÅRT FOKUS
Vi jobbar målmedvetet för att kunna erbjuda
största möjliga kundnöjdhet. Det är lika
viktigt för oss oavsett vilken av våra många
kundgrupper det handlar om. I det öppna
fibernätet bjuds oändliga möjligheter oavsett
om det gäller den enskilda privatkunden,
fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen,
villaägaren, byalaget, företag, stadsnätet
eller kommunen.

TRYGGT OCH SÄKERT
Vi arbetar aktivt med kvaliteten över hela
nätstrukturen och har även en väl fungerande
modell för att arbeta proaktivt med prestandan.
Eftersom vi äger vårt eget nät har vi goda
resurser att hantera den ständigt ökande
mängden konsumerad bandbredd på ett effektivt
sätt. I vår centraliserade SOC har vi tekniker
som dygnet runt analyserar trafikmönster
och bevakar att allt fungerar som det ska.
Det innebär en stor trygghet för våra kunder.

BREDBAND

Våra leverantörer erbjuder stabila
bredbandslösningar med rejäl kapacitet,
ända upp till 1000 Mbit/s.

TV

Du kan enkelt ta del av ett fantastiskt utbud
av TV-tjänster från hela världen.

TELEFONI

Använd din vanliga fasta telefon och
ring billigare. Mycket billigare.

SMARTA HEMMET

Via Open Universe kan du också ta del av
tjänster för det smarta hemmet. Till exempel
larm, övervakning, energibesparing och
andra smarta tjänster.

OTROLIG KAPACITET
Optisk fiber innebär en stabil och framtidssäker
uppkoppling som ger en överlägsen kapacitet.
I vårt fibernät kan du få upp till 1000 Mbit/s

100 Mbit/s

500 Mbit/s

250 Mbit/s

1000 Mbit/s

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

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

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

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

VÅRA LEVERANTÖRER

BREDBAND

Här får du en överskådlig sammanställning av vilka tjänster
de olika leverantörerna erbjuder. För att se om leverantören
är valbar i ditt län, gå in på portalen.openuniverse.se
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VAD KAN VI
GÖRA FÖR DIG?

Vårt fokus på nöjda kunder är
det som vägleder oss i vardagen.
Det är naturligtvis lika viktigt
oavsett vilken av våra många
kundgrupper eller samarbetspartners det handlar om.
Vad kan vi göra för dig?

AARDNET
Aardnet är Sveriges nyaste fibernät! Malmöbaserade
tele- och internetoperatören Teletek har nu kommit ut
i fibernät över hela landet och under namnet Aardnet
erbjuder vi Sveriges modernaste internettjänst.

Om oss
Vi har sedan starten 2008 erbjudit tele- och internettjänster till
både privatkunder och företagskunder helt utan bindningstider eller
uppsägningstider - vilket vi var först med och länge helt ensamma om.
Vi har landets trognaste kunder pga att vi inte krånglar och nu lanserar
vi oss som fiberoperatör under nya namnet Aardnet. Prova oss gärna!

Våra viktigaste fördelar
• Senaste infrastrukturen för snabbaste och bästa tjänsten!
• Avancerade tjänster inom IP-telefoni med lågt pris, som alltid
• Egen kundtjänst som tar hand om våra kunder på bästa sätt

Varför du ska välja oss
• Erfaren operatör med nytt och snabbt fibernät!
• Mindre operatör som utmanar de större med bättre kvalitet
• Vår kundtjänst pratar flera olika språk

040-24 61 00 | www.aardnet.se

A3

BAHNHOF

Vi utvecklas i takt med våra kunders behov och vet att bra tjänster
till överkomliga priser och snabb hjälp står högst på listan. Vi har bra
tjänster, till bra priser och med vår nya app är vi tillgängliga när du
är. Det ska vara lätt att vara kund.

Över 370 000 hushåll har valt Bahnhof för att vi erbjuder höga
hastigheter till gaming och streaming. Vi värnar om din säkerhet på
internet och erbjuder en säker VPN-tjänst och ett säkerhetspaket
med bl a virusskydd.

Om oss

Om oss

Vi på A3 har lång erfarenhet av bredband. Vi är slutprodukten av fyra IT- och
Telekombolag med många år i branschen, och det märks. Vi har nämligen
200 000 kunder anslutna till fibernätet och levererar bredband till över 400
bostadsrättsföreningar i hela landet. Vi vill att våra kunder ska kunna nyttja
kvalitativa tjänster till överkomliga priser. Och du, hos oss ingår kostnadsfri
ID-bevakning. Vi tycker vårt ansvar som din leverantör sträcker sig längre än
bara stabilt bredband.

Bahnhof erbjuder snabba, säkra och prisvärda internettjänster sedan 1994.
Vi tror på innovation och nytänkande, och var först ut med att erbjuda
hastigheten 10 Gbit/s till privatkunder.

Våra viktigaste fördelar

Vårt löfte är att ge kunderna maximal säkerhet mot övervakning,
företagsspionage och läckor – något som blir allt viktigare när samhället
digitaliseras.

Våra viktigaste fördelar

• Kvalitativa tjänster till överkomliga priser med personlig installationshjälp
i hemmet

• Internet med sekretess

• Kostnadsfri ID-bevakning som förebygger ID-stöld. Få snabbt information om
när en kreditupplysning gjorts i ditt personnummer

• Framtidssäkrat internet

• På Mina Sidor hanterar du dina tjänster själv. Se och betala fakturor, kolla
driftstörningar, och chatta med oss direkt i mobilen

Varför du ska välja oss
• Vi levererar stabila tjänster till bra priser

• Riktigt höga hastigheter

Varför du ska välja oss
• Du får bredband, streaming, telefoni och säkerhetstjänster
• Du får tillgång till vår tekniskt kompetenta kundservice
• Du får en internetoperatör som kämpar för dina rättigheter

• Mina Sidor-appen som låter dig göra ändringar dygnet runt
• Vår Kundservice & Support finns tillgänglig alla dagar

0770-910 000 | www.a3.se

010-510 00 00 | www.bahnhof.se

BREDBAND I KRISTIANSTAD

BITCOM

Möjligheten att få komma och träffas oss personligen gillas av
våra kunder vilket ger oss en unik kundrelation som IT-leverantör.
Vi har korta svarstider och kan snabbt boka ut en tekniker när
behov uppstår.

Bredband till låga priser, stabil uppkoppling, snabb support
av kunnig personal! Vi ger dig ett personligt bemötande, hög
integritet och en framtidssäker internetuppkoppling. Vi är
rikstäckande leverantör i Open Universe och har levererat
bredband sedan år 2000 vilket ger oss mer än 18 års erfarenhet!

Om oss

Om oss

Bredband i Kristianstad AB, även kallat BIK, är det lokala alternativet.

Vi lyssnar på våra kunder! Hos oss får du alltid ett personligt bemötande
och support tillsammans med ett stabilt och prisvärt bredband. Vi erbjuder
tilläggstjänster såsom Antivirus, Brandvägg, WIFI produkter, Fast IP samt
Telefoni till låga priser. Vår support ger dig svar oavsett om det gäller frågor
kring bredbandstjänster, support eller hårdvara i form av nätverksprodukter.
Frågor eller funderingar? Ring eller besök oss gärna, vårt huvudkontor och
butik finns i Göteborg/Mölndal.

Vi har brett utbud av produkter och tjänster och har stor IT-kunskap.
Vi värnar om trygghet och sätter våra kunder i fokus. Vi vill att IT ska
kännas enkelt!

Våra viktigaste fördelar
• Din lokala leverantör
• L everantör av Internet och IT-baserade produkter och tjänster

Varför du ska välja oss
• En komplett IT-leverantör och servicepartner
• Vi levererar bredband från 100 Mbit/s upp till 1000 Mbit/s

Våra viktigaste fördelar
• Vi svarar när du ringer, hos oss slipper du långa väntetider!
• Låga priser, stabilt bredband med personlig support av kunnig personal
• Bredband och tilläggstjänster både till privatpersoner och företag

Varför du ska välja oss
• L åga och konkurrenskraftiga priser, hög driftsäkerhet
• Öppet 7 dagar i veckan, personlig service & snabb hantering av ärenden
• Support med hög teknisk kompetens & mångårig erfarenhet

0770-17 70 71 | www.bik.nu

031-706 27 40 | www.bitcom.se

BOXER

BREDBAND2

Boxer är det enkla, hjälpsamma och flexibla valet. Hos oss
anpassar du ditt utbud av bredband, TV & play efter just
dina behov. Dessutom slipper du startavgifter och väljer
själv om du vill ha bindningstid.

På Bredband2 lyssnar vi - på varandra, på våra kunder och
på omvärlden. Det gör vi för att kunna erbjuda dig som
kund vad du verkligen vill ha - relevanta tjänster av hög
kvalitet som håller för framtiden.

Om oss

Om oss

Vi erbjuder bredband som passar dig. Oavsett vad du eller din familj behöver
så kan ni räkna med ett riktigt snabbt och stabilt bredband. Med våra TVpaket väljer du din underhållning bland Sveriges mest populära kanaler och
självklart ingår Boxer Play så att du kan se dina kanaler när och var du vill i
hela EU på din dator, surfplatta eller smartphone.

Vi är en av Sveriges största leverantörer av fiber och erbjuder
branschledande snabbt bredband till över 250 000 kunder. När fungerande
bredband kan levereras av många är det vår lyssnarteknik som skiljer oss
från resten av branschen. För oss på Bredband2 kommer du som kund
först och vi strävar alltid efter att ge dig högsta kvalitet med effektiv och
personlig service. På efterfrågan av våra kunder är vår kundtjänst öppen
varje dag, året runt.

Våra viktigaste fördelar
• Kunnig kundservice via telefon, chatt och Facebook
• Bredband, TV och play på en och samma faktura
• Välj själv om du vill ha bindningstid

Varför du ska välja oss
• Valfritt startdatum
• Inga startavgifter eller krav på bindningstid
• Använd vilken WiFi-router du vill

Våra viktigaste fördelar
• Inga bindningstider
• Betala endast för det du behöver
• Vår kundtjänst är öppen varje dag, året runt. Ring till oss - vi lyssnar!

Varför du ska välja oss
• Du får branschledande snabb uppkoppling till ett bra pris
• Hos oss kommer du som kund alltid först
• Många snackar. Vi lyssnar

90 111 | www.boxer.se

0770-811 000 | www.bredband2.com

BREDBANDSSON

COM HEM

Bredband från Bredbandsson – stabilt och säkert. Huvudkontor i
Landskrona och lokalt kontor i Umeå. Bredbandsson tar ansvar
och det gäller framför allt för dig som kund.

På Com Hem tar vi bredband på allvar och vi har de senaste
åren fått flera utmärkelser för vår teknik och våra tjänster. Hos
oss hittar du bredband upp till 1 Gbit/s, WiFi-router med
testvinnande teknik och Sveriges största utbud av tv & play.

Om oss

Om oss

För oss på Bredbandsson är det inte bara en anslutning utan det är ett
förtroende mellan Bredbandsson och dig som kund där du alltid ska
kunna lita på en stabil och bra uppkoppling oavsett om du streamar,
studerar, jobbar eller spelar för att bli Sveriges nya stora esportstjärna.

Com Hem erbjuder testvinnande bredband, störst utbud av tv & play och
telefoni till över 1,5 miljoner hushåll i Sverige. För att du ska få ut den fulla
potentialen i ditt bredband ingår alltid en förstklassig WiFi-router och när
du väljer något av våra tv-paket ingår både vår prisvinnande Tv Hub och
Comhem Play så att du kan se dina program och streama film och serier var
och när du vill i hela EU.

Bredbandsson arbetar för att du ska vara kund hos oss så länge det är
möjligt genom hög kundnöjdhet, tydlighet och ärlighet.
Ring oss så hjälper vi er.

Våra viktigaste fördelar
• Bredband från Bredbandsson – stabilt och säkert
• Snabb support och hjälp längs vägen
• Vi sätter dig som kund i fokus

Våra viktigaste fördelar
• Kraftfull router med den senaste WiFi-tekniken
• Testvinnande bredband upp till 1 Gbit/s
• Sveriges största utbud av tv & play

Varför du ska välja oss
• Kompetent Kundservice via webb, telefon och Facebook
• En trygg leverantör i öppna nät
• Com Hem Cloud & Trygg Surf ingår från Bredband 250 och uppåt

0771-40 47 00 | www.bredbandsson.se

90 222 | www.comhem.se

COMVIQ

CONNECT TV

Börjar ditt bredband krångla så aktiverar vi 50 GB extra surf på
ditt mobilabonnemang. Så att du alltid kan hålla dig uppkopplad
mot nätet. Vår superduktiga kundservice finns självklart också här,
redo att hjälpa till.

Varför begränsa sig till en leverantör? Välkommen in i
vår öppna TV-värld där du kan kombinera kanaler från
flera leverantörer i samma box!

Om oss
Comviq är en av Sveriges största operatörer. För att kunna hålla låga priser
för våra kunder har vi valt bort kostsam infrastruktur som egna fysiska
butiker och istället satsat på en stark digital närvaro.

Våra viktigaste fördelar
• Ingen bindningstid
• Fri startavgift
• Surfgaranti

Varför du ska välja oss
• Grym kundservice

Om oss
Connect TV är en kommunikationsoperatör med lång erfarenhet av
öppna TV-lösningar och levererar idag i flera stadsnät och i kommunala
bostadsföretags egna nät. Vi ger dig möjligheten att fritt kombinera kanaler
från flera olika leverantörer utan att behöva en box och programkort från
varje leverantör. Hos oss väljer du vilka kanaler du vill se från de olika
leverantörerna och sedan tittar du på dessa i samma box och zappar enkelt
mellan de olika leverantörernas kanaler på din fjärrkontroll.

Våra viktigaste fördelar
• Öppen TV-värld med kanaler från flera leverantörer i samma box
• Plocka dina favoriter från ett av Sveriges största kanalutbud
• Ett enklare och smartare sätt att se på TV!

0772-21 21 21 | www.comviq.se

040-615 00 00 | www.connecttv.se

DALADATORER

DALAKRAFT

I våra prisvärda Internettjänster med hög prestanda och
driftsäkerhet ingår personlig service av högsta kvalitet och,
det bästa av allt... vi gör det på dalmål!

Vi på Dalakraft har en lång historia som Dalarnas marknadsledande
elhandelsföretag i Dalarna. Vår höga kundservice har bidragit till
långa kundrelationer. Nu vill vi ge samma höga service inom vårt
nya verksamhetsområde bredband via fiber.

Om oss
Daladatorer levererar snabbt bredband på dalmål! Gör som Vasaloppet,
Mora kommun, Scanmast, Siljan Timber, FMM Mora, Morakniv m.fl. och
anslut dig till vårt bredband! Vi har även andra IT-tjänster som hosting,
konsultation, nätverk och programutveckling!

Våra viktigaste fördelar
• Personlig service av högsta kvalitet via telefon eller på vårt kontor i Mora

Om oss
Med Dalakraft Bredband kan du utan bekymmer se på dina favoritprogram,
samtidigt som dina familjemedlemmar spelar onlinespel, surfar och skickar
stora filer. Dessutom är du redan rustad för kommande digitala möjligheter.
Den enkla installationsguiden hjälper dig igång. Vår kundkontakt ger svar
till eventuella frågor och kan vid behov fjärrstyra din router för felsökning,
vilket ger dig snabbast möjliga support.

Våra viktigaste fördelar

• Vi kan hjälpa er med inkopplingen i hemmet - med RUT-avdrag

• Ingen bindningstid

• Vi har inga telefonköer och robotröster som inte vet nånting om Dalarna

• Router ingår

Varför du ska välja oss
• Välj oss så stödjer du föreningslivet i Norra Dalarna

• Kundsupport via fjärrstyrning av router

Varför du ska välja oss

• Ingen startavgift eller andra dolda avgifter

• På Mina sidor kan du ta del av nyheter och erbjudanden

• Surfa globalt med en lokal leverantör

• Möjlighet till samfakturering av el och bredbandstjänter
• Snabbguide för installation och fri support via telefon

0250-57 41 20 | www.daladatorer.se

0771-48 80 00 | www.dalakraft.se

DGC

HALEBOP

Internet från DGC – bara för företag! DGC har Sveriges näst
största egna nät och är en av Sveriges största leverantörer
av datakommunikations- och Internettjänster för företag.
Nu finns våra tjänster även i de öppna stadsnäten!

Vi har Sveriges nöjdaste mobilkunder, 11 år av 13 enligt SKI. Det ger
oss fortsatt förtroende att göra vår grej. Att vara trovärdiga och
schyssta. På riktigt. Nu börjar resan mot Sveriges nöjdaste
bredbandskunder.

Om oss

Om oss

Vår affärsidé är att leverera skalbara och kundanpassade
datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät
till kunder som har verksamhet på många platser. Vi levererar våra tjänster
med hög servicegrad och ett personligt engagemang i våra kunder.

Halebop, mobiloperatören som startade sin verksamhet i maj 2000 och
förvärvades av Telia 2001. Från och med 2020 erbjuder nu även Halebop
kunderna bredband.

Våra viktigaste fördelar
• Vårt huvudmål är att ha marknadens nöjdaste och mest lojala kunder
• Har Sveriges näst största egna nät
• För oss är varje kund en referenskund

Våra viktigaste fördelar
• Telias stabila nät
• Support dygnet runt, årets alla dagar

Varför du ska välja oss
• E xtra bra erbjudanden till dig som redan är mobilkund
• Ingen bindningstid
• Ingen startavgift

08-506 106 60 | www.dgc.se

www.halebop.se

INTERNETBOLAGET

IT SYSTEM I DALARNA

Internetbolaget startade sin verksamhet 2016, och har
idag verksamhet i Norge och Sverige.

Hos oss får du hjälp med allt du behöver för en fungerande
IT-lösning. Vår verksamhet riktar sig i första hand till små
och medelstora företag. Våra internetabonnemang används
såklart av både företag och privatpersoner.

Vårt mål är att erbjuda avskalade, konkurrenskraftiga
internettjänster till rätt pris och kvalitet. På detta sätt
behöver våra kunder bara betala för det de behöver.
Om oss

Om oss

Vi vet att många traditionella operatörer gärna låser in sina kunder på långa
abonnemang – detta gillar inte vi. Vi tror inte på att låsa in kunder, utan vi
har slopat bindningstider, krångliga avtal och långa uppsägningstider.
Genom att erbjuda våra kunder en prisvärd tjänst med hög kvalitét
tillsammans med en kunnig och förstklassig kundsupport, är vi övertygade
om att våra kunder väljer att stanna hos oss utan långa och krångliga avtal.

Våra kunder finns representerade i de flesta branscher bl a butiker,
bilverkstäder, bygg- och fastighetsbolag, hotell, tillverkande företag,
revisionsbyråer m.fl. Tveka inte att kontakta oss om ni vill ha snabbt
internet eller om ni skall göra något med er IT-lösning.

Våra viktigaste fördelar
• Vi låser inte in våra kunder i långa, krångliga avtal!
• Personlig support med kunden i centrum!
• Snabbt, enkelt, smidigt!

Varför du ska välja oss
• Personlig support
• Inga startavgifter eller bindningstider
• Prisvärda tjänster

08-522 736 61 | www.internetbolaget.nu

Våra viktigaste fördelar
• Hos oss får du alltid personlig service av engagerad personal
• Med vårt bredband via fiber surfar du alltid snabbt och stabilt
• Hos oss köper du inte bara Internet, vi hjälper dig med både
produkter och tjänster

Varför du ska välja oss
• Lokal leverantör som har koll på nätet där du bor
• Inga telefonköer
• SMS meddelande vid service eller fel

0247-122 00 | www.itsystem.se

JALLA SNABBT BREDBAND

JUNET

Jalla! Jalla! Snabbare bredband åt alla! - Alltid via fiber!
یال أفضل! یال أرسع! یال أبسط خدمة إنرتنت.
Jalla! Bredband's mission is to deliver fast internet via fiber to
all. Leave no one behind!

Hos Junet får du personlig hjälp med allt, oavsett om du är
privatperson eller företagare. Vi vägleder dig hela vägen från
beställning till att du är igång och surfar. Skulle något strula
för dig tar vi hand om det – det är där skillnaden märks.

Om oss

Om oss

Vi är den enda bredbandsleverantören på marknaden som har en kundtjänst på Svenska, Arabiska och Engelska. Öppet alla dagar 09.00-21.00

Junet har sedan 2005 levererat bredband, wifi, telefoni och tv till
privatpersoner, bostadsrättsföreningar samt små- och medelstora
företag. Som en uppstickare på bredbandsmarknaden strävar vi efter att
erbjuda en mer personlig upplevelse, med bland annat installationshjälp
via telefon eller på plats hemma hos dig. Vi har kontor och butik i både
Jönköping och Tranås.

نحن مزود اإلنرتنت الوحيد الذي ميكنه مساعدتك بعدة لغات
. مساء9  صباحا لغاية9  السويدية واالنكليزية يوميا من،العربية

We are currently the only ISP that provides multilingual customer support.
We will help you in English, Swedish, or Arabic. Support hours are every
day 9:00 am to 9:00 pm.

Våra viktigaste fördelar
• Snabbt och pålitligt bredband. Inga konstigheter. Våran kundtjänst 		
hjälper dig från beställning till uppkoppling
• . الثبات وجودة الخدمة ھي ھدفنا، الرسعة

.خدمة العمالء موجودون دامئ اً لتقدیم أفضل الخدمات لك.

• F ast, and reliable broadband. Just the basics, no extra fluff. Our support
team is ready to assist you during the whole setup

Varför du ska välja oss

Våra viktigaste fördelar
• Erfarenhet av bredbandstjänster och Wi-Fi via fiber sedan 2005
• Personlig och engagerad service och support
• Möjlighet till installationshjälp, hemma eller via telefon

Varför du ska välja oss
• Inga bindningstider
• Snabb inkoppling
• Använd din egen router

• Vi förser dig med ett enkelt, snabbt och pålitligt bredband
• يال إشرتك معنا لتحصل عىل خدمة انرتنت مستقرة وفعال ة.

• Simple to setup. Hard to mess up. Get online with Jalla!

08-517 89 589 | www.jallabredband.se

036-299 29 10 | www.junet.se

MED - MEDIATEKNIK

NET AT ONCE

Vi är Mediateknik. Den nya tidens telekomföretag. Mindre, mer
personligt och lättillgängligt, med fullständigt och totalt kundfokus. Vi lyfter ner tekniken till människan. Vi ser människans
behov och anpassar tekniken utefter dessa.

Net at Once har levererat internet sen 1997 med ett
hjärta från Småland. Vi är idag rikstäckande och kan
leverera över hela landet. Vi erbjuder tjänster till
privatpersoner, företag, kommuner, fiberföreningar och
bostadsrättsföreningar.

Om oss
Belägna ett stenkast från Kattegatt vet vi allt om bra surf. Både den
som utövas bland vågor och den digitala. Vi har försett våra kunder med
modern teknik och förstaklassig support sedan 1973.
Huvudkontor, datacenter och kundtjänst i Varberg med nöjda privat- och
företagskunder över hela landet.

Våra viktigaste fördelar
• Blixtsnabbt och pålitligt Internet
• Kundtjänst i världsklass
• Bredband, telefoni och stream

Varför du ska välja oss
• Hög kvalitet till rätt pris

Om oss
Vi sätter kunden i fokus och erbjuder den service du förväntar dig.
Vi kan idag erbjuda ett komplett utbud av internet med flera extra tjänster.

Våra viktigaste fördelar
• Bra bredband för alla, vi levererar tjänster som passar din vardag
• Vi har hög kundfokus för att ge den bästa servicen och kvalitén
• Fiber direkt från Småland

Varför du ska välja oss
• Support alla dagar om året!
• Vi är ett mindre företag med hög kund focus!
• Flexibla abonnemang med flera extra tjänster!

• Ingen dörrknackning, inga telefonsäljare
• Kundnöjdhet är en del av vårt varumärke

0340-679 290 | www.mediateknik.net

0771-40 44 00 | www.netatonce.se

OWNIT

SERVERADO

Kunden kommer alltid först på Ownit. Precis som i den här texten.
Målet är att vi ska vara snabbast, smidigast och trevligast. Årets
alla dagar. Är det därför våra kunder de senaste fem åren varit
Sveriges nöjdaste? Inte omöjligt

Serverado erbjuder ett av Sveriges största kanalutbud med
både svenska och internationella TV-kanaler. Du som kund
ges möjlighet att fritt välja och kombinera kanalpaket från
olika leverantörer och få allt på en och samma digitalbox.

Om oss
Ownit grundades 2004. Sedan 2011 är vi en del av Telenor-koncernen.
Vi är en liten, snabbfotad, flexibel operatör. Och vi har den stora koncernens
muskler med ett av Sveriges mest utbyggda och stabila fibercore-nät.
Samtidigt. Ett bra bredband ska inte märkas. Bara fungera. Men vid de få
tillfällen då du behöver hjälp, då ska du verkligen känna fördelarna med att
vara Ownitkund. Och detta är inte reklamklyschor, utan något vi jobbar med.
Varje dag.

Våra viktigaste fördelar
• Gotta go fast! Topprankade i hastighetsmätningar gjorda av Netflix och
gamingplattformen Steam
• Ownits kundservice har öppet årets alla dagar. Alla 365. Inklusive julafton.
Och det är våra egna, kunniga tekniker som svarar
• Vi jobbar stenhårt för att du ska bli nöjd. Det har givit resultat. Enligt SKI har
vi haft nöjdast bredbandskunder fem år i rad

Varför du ska välja oss
• Rankade #1 när gamingplattformen Steam mäter hastigheter
• Ingen bindningstid. Inga dolda avgifter. Inget jidder

Om oss
Hos oss kan du beställa TV-kanaler från kanalleverantörer så som Viasat,
Bahnhof samt internationella TV-kanaler från Intertain. Är du ett företag
så kan vi leverera flera olika programpaket från Hoist Group. Allt som
behövs är en digitalbox och ett Grundabonnemang från Serverado.

Våra viktigaste fördelar
• Ingen bindningstid på Grundabonnemanget
• Valmöjlighet och enkelhet
• Allt på en och samma digitalbox

Varför du ska välja oss
• Om du vill ha tillgång till ett stort utbud av TV-kanaler, både
svenska och utländska
• Om du vill kunna kombinera kanalpaket från olika leverantörer
i samma digitalbox
• Om du vill ha abonnemang utan långa bindningstider

• Vi svarar oftast inom en minut. Och du slipper knappval

08-525 07 300 | www.ownit.se

08-5000 5777 | www.serverado.se

SVEA INTERNET

TELENOR

Svea Internet vet vad du som kund eftersträvar oavsett om
du är en avancerad användare eller lite mindre van vid
tekniken. Vi erbjuder även inplacering av din IT-utrustning
i vårt atomsäkra bergrum om du t.ex. vill ha en backupserver på annan ort.

Vi lever i en spännande värld med oändliga möjligheter. Hos Telenor
är du med på resan rakt in i framtiden. Samla abonnemangen för att
få mer surf, snabbare bredband eller fler tv-kanaler. Och du,
bindningstiden skippar vi. Välkommen till Telenor!

Om oss

Om oss

Vi är en Nyköpingsbaserad Internetleverantör med fokus mot lokal närvaro
och support för både hem- och företagskunder. Vi har som mål att erbjuda
alla företag och privatpersoner konkurrenskraftiga internettjänster till
hög kvalitet och rätt pris. Vi som grundat Svea Internet har tillsammans
över 40 års erfarenhet av att driva IT-Tekniska plattformar både inom hårdoch mjukvara, som kund och leverantör, men även som tekniker i öppna
stadsnät.

Med nästan en miljon bredbands- och tv-kunder är Telenor en av Sveriges mest
trygga och säkra bredbandsleverantörer. Länge leve uppkopplingen!

Våra viktigaste fördelar
• Fokus mot lokal närvaro och support för både hem- och företagskunder
• Vi vet vad du som kund eftersträvar
• Ö ver 40 års erfarenhet av att driva IT-Tekniska plattformar

Våra viktigaste fördelar
• Ingen bindningstid – hur bra?
• Du slipper frakt- och startavgiften
• Teknisk support även kvällar och helger

Varför du ska välja oss
• Alltid i toppskiktet i hastighetstester
• Streama ditt innehåll när och var du vill
• Wifi-router och tv-box ingår - plus smart wifi-app

Varför du ska välja oss
• Personlig kundsupport med våra tekniker
• En leverantör som tar helhetsansvaret - du slipper krångel!
• En av landets säkrast belägna ISP:er 25 meter under graniten

010-777 50 50 | www.sveainternet.se

020-222 222 | www.telenor.se

TELESERVICE

TELE2 FÖRETAG

Vi är ett expansivt IT-företag som alltid ser framtidens
digitala möjligheter. Varje dag implementerar vi ny teknik
till privat- och företagskunder – med fokus på god service
och support för våra kunder.

Vårt nät och våra tjänster gör det möjligt för samhällskritiska funktioner att fungera, men nätet gör också att
vardagen går ihop praktiskt för våra kunder. Det är ett
ansvar vi tar på största allvar.

Om oss

Om oss

Med Teleservice öppnas en hel värld av digitala möjligheter! Vi erbjuder
allt du behöver för att kommunicera med omvärlden – snabbt och stabilt
internet, IT-tjänster och smidiga telefonilösningar.

Med våra smidiga, driftsäkra och värdeskapande lösningar, och ett nät i

Våra viktigaste fördelar
• Allt från samma leverantör
• Djup teknisk kompetens och lång erfarenhet
• Korta bindningstider

världsklass, kan du som kund vara trygg. Så att du fokusera på det
viktigaste, din verksamhet och dina kunder. Dagligen skapar vi värde för
mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.
Som helhetsleverantör erbjuder vi bredband, mobilt och växel, samlade
på en faktura. Tele2 erbjuder bredband mellan 100 och 1 000 Mbit/s
för att täcka alla våra kunders behov.

Våra viktigaste fördelar
• Dina tjänster samlade på samma faktura
• Kraftfull router ingår
• Har lösningar för både små och stora företag

Varför du ska välja oss
• Det är enkelt och smidigt att vara kund hos oss
• Du får en komplett kommunikationslösning, allt under samma tak
• Norden och Baltikums första klimatneutrala telekombolag

0416-58 50 50 | www.teleservice.net

0200-23 23 23 | www.tele2.se/foretag

TELIA

TH1NG

Vi är Telia, den nya generationens telekomföretag. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för
människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som
är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om.

Vi är en leverantör som erbjuder en trygg och säker vardag
både i hemmet eller på företaget såväl som på internet.
Vi erbjuder ett helhetskoncept kring alla smarta tjänster
för hem, fastigheter och företag som nu börjar komma ut
på marknaden.

Om oss
Det lönar sig att välja Telia. Skaffa mobilt, bredband och tv från oss så kan
du välja upp till 2 förmåner så som mer surf, snabbare hastighet eller mer
tv-utbud. Telia Bredband ger dig ett snabbt och stabilt bredband med Smart
Wifi och surfgaranti. Med tv från Telia blir du en av Sveriges nöjdaste tvkunder och kan njuta av ett brett tv-utbud samt exklusiva och prisvärda
tv-paket där vi samlat världens största sportligor i samma paket. Telia Play
ingår alltid så du kan ta med dig ditt tv-utbud.

Våra viktigaste fördelar

Om oss
TH1NG är den nya tidens operatör med fokus på att leverera smarta uppkopplade
tjänster till privatkunder, fastighetsägare och företag. Vi levererar trygg och
säker kommunikation med den senaste tekniken och med kunden i fokus. TH1NG
är grundat av ett antal personer med bakgrund från bland annat Bahnhof,
Spotify och IP-Only.

Våra viktigaste fördelar

• Det lönar sig att skaffa flera tjänster från Telia. Välj upp till två förmåner när
du skaffar mobilt, bredband och tv

• Fokus på dig som kund

• Det är enkelt och flexibelt att byta till Telia, få kom-igång-hjälp av en
Personlig Tekniker och välj inkopplingsdatum

• Nytänkande

• Marknadens mest exklusiva och prisvärda tv-paket där vi samlat all sport,
film och serier på samma ställe

Varför du ska välja oss
• Riktigt bra paket-erbjudanden på tv och bredband

• Bra priser och kampanjer

Varför du ska välja oss
• Trygg och säker kommunikation
• Nya spännande tjänster
• Engagerad kundservice

• Smart Wifi-router och surfgaranti ingår i vårt bredband
• Sveriges nöjdaste tv-kunder 6 år i rad (2015 till 2020 enligt SKI)

90 200 | www.telia.se/stadsnat

010-252 00 00 | www.th1ng.se

UNIVERSAL TELECOM

VIASAT

Med en Kundservice i toppklass, och ständigt pressade priser
levererar vi sedan 1998 bredband och telefoni i hela landet.
Vi garanterar lägsta pris genom vår prisgaranti, och våra
kundomdömen talar för sig själv. Betala inte mer än nödvändigt.

Viasat erbjuder en komplett tjänst med bredband, tv och play.
Välj fritt bland våra bredbandshastigheter samt tv-paket och njut
av ditt innehåll var och när du vill. Tecknar du bredband och tv
från Viasat erbjuder vi prisgaranti för våra kunder.

Om oss

Om oss

I 20 år har vi varit med och pressat priserna på marknaden - och vi planerar
inte att sluta. Billiga tjänster, och riktigt bra kundservice är det som banat
väg för oss under alla år, och visst har vi nöjda kunder. På omdömestjänsten
Trustpilot har vi 80% nöjda kunder, och landar på 7,7/10 i betyg vilket rankar
oss betydligt högre än våra konkurrenter. Vi jobbar ständigt med att bli
bättre och hålla nere priserna så du får mer över till annat.

Viasat har ett tv-utbud för alla smaker! Välj fritt bland våra populära
tv-paket och maxa ditt utbud med tillvalspaket. På så vis får du ett
utbud i världsklass - på dina villkor. Med Viasat får du de största
filmpremiärerna och de mest omtyckta serierna, ett brett barnutbud
och exklusiva sporträttigheter, såsom Champions League, Premier
League, NHL och Formel 1. Ta del av ditt unika utbud var och när du
vill -Viaplay ingår!

Våra viktigaste fördelar
• Låga priser, bra tjänster, och fantastisk kundservice
• Otroliga kampanjer
• Ingen bindningstid

Varför du ska välja oss
• Ingen bindningstid
• Dedikerad kundservice och support
• Prisgaranti

0771-85 00 00 | www.universal.se

Våra viktigaste fördelar
• Billigt bredband med prisgaranti när du beställer tv
• Stort utbud med upp till 64 kanaler, varav 33 i HD
• Viaplay ingår upp till ett värde av 449 kr/mån

Varför du ska välja oss
• S amla dina tjänster och få allt på samma faktura
• Ändra ditt utbud när du vill under bindningstiden
• Kom igång direkt med tv på alla dina skärmar. Viaplay ingår!

010-19 99 900 | www.viasat.se

VISOLIT

WANTECH

Visolit levererar högkvalitativa internetanslutningar och
andra datakommunikationstjänster. Eftersom vi enbart jobbar
med företag och offentlig sektor kan vi erbjuda ditt företag
branschens mest snabbfotade support som uppfyller alla
högt ställda krav

Som företagskund hos Wantech är du en viktig samarbetspartner
med stort inflytande i vårt företag. Wantech är den partner som
kan hjälpa dig med din datakommunikation från punkt A till punkt B,
även på adresser där andra inte kan eller vill leverera.

Om oss

Om oss

Vi är alltid engagerade i det vi gör. Det betyder att vi alltid gör vårt yttersta
för att du och ditt företag ska få den snabbaste och bästa hjälpen på
marknaden. Därför har vi också skapat en mer flexibel, serviceinriktad och
kunnigare inställning till att leverera datakommunikation. Visolit är även
leverantör av IT-drift och molntjänster.

Wantechs verksamhet består av projektering, drift samt övervakning av
säkra fasta och/eller mobila datakommunikationsförbindelser i Layer 2 /
Layer 3. Vi har mångårig erfarenhet, är leverantörsneutrala och har den
kompetens som krävs för att leverera datakom och bredbandskapacitet
som tjänst med god kvalitet i Norden. Transporten i Wantechs nät sker
över fiber, radiolänk, 4G eller en kombination av dessa media. I vår portal
övervakar och administrerar du själv de tjänster vi levererar till dig.

Våra viktigaste fördelar
• Tjänster direkt anpassade för företag och offentlig verksamhet
• Vår organisation är anpassad för kunder med höga krav
• Datakommunikation och IT-drift hänger ihop. Vi kan båda delarna

Varför du ska välja oss
• Hög teknisk supportkompetens
• Snabb leverans
• Snabba och driftsäkra internetuppkopplingar anpassade för företag

Våra viktigaste fördelar
• Portal med övervakning och självbetjäning av tjänster
• Tjänster till företag som har behov av säkerhet, kvalitet och tillgänglighet
• Erfarenhet av att förädla, utveckla och genomföra

Varför du ska välja oss
• Vi lyssnar
• Vi vill hjälpa
• Vi kan

010-199 04 91 | www.visolit.se/datakom

031-748 49 00 | www.wantech.se

FASTIGHETSÄGARE
Open Universe vänder sig till många olika
kundgrupper och samarbetspartners.
Oavsett vem du är, ser vi fram emot att hjälpa
dig att dra nytta av Open Universe tjänster.

Med Open Universe fiberanslutning får både du och dina
hyresgäster en enklare vardag. Det är ju det som är meningen
med alla smarta tjänster för det intelligenta hemmet. Annars är
det ju inte smart. Vi är övertygade om att det här är något dina
hyresgäster uppskattar och att de fritt kan välja den leverantör
som passar dem bäst är något som uppskattas stort.
Vi på Open Universe håller ihop hela affären och avlastar dig
som fastighetsägare. Vi tar hand om såväl tjänsteutbudet som
administrationstjänsterna och ser till att det dras fram fiber till
fastigheten. Vi driftar bredbandsnätet och ansvarar för support
och försäljning.
Vad är det då för smarta lösningar inom intelligenta hem
och fastighetsautomation som står till buds? Det handlar
till exempel om tjänster för individuell mätning av värme,
vatten och elektricitet i lägenheterna. Trygghets- och
säkerhetstjänster, porttelefon, kameraövervakning samt
tvättstugebokning via bredbandet är andra exempel som
bidrar till en enklare och tryggare vardag.

VILLAÄGARE & BYALAG
Med fiber från Open Universe öppnas en värld av möjligheter.
Det finns många olika tjänsteleverantörer att välja mellan
och kapaciteten är så gott som obegränsad. Om det är flera i
hushållet som samtidigt vill kunna surfa, titta på film och spela
onlinespel så fungerar det utmärkt. Kapaciteten är enorm och
det går att få upp till 1000/1000 Mbit/s.
I ett öppet nät är det självklart att inte låsa fast kunderna.
Skulle någon vilja byta leverantör så är det enkelt. En annan
fördel är att den fria konkurrensen i nätet bidrar till ständigt
förbättrade tjänster och pressade priser. Mycket talar också för
att en investering i fiber ökar värdet på villan eller stugan.
Ett bredband med rejäl kapacitet är också en förutsättning
för en levande landsbygd. För att fiber till landsbygden ska bli
verklighet krävs det ett engagemang från de boende och att
man går samman och bildar en förening. Det kan till exempel
vara ett byalag eller en fiberförening. Tack vare stöd från
Jordbruksverket och Länsstyrelsen kan bredbandsutbyggnaden
på landsbygden förverkligas i hela Sverige.
Det är en spännande och viktig, men inte en helt okomplicerad
resa. Vi på Open Universe kan sedan vara ett stöd genom hela
processen och hjälpa er från start till mål.

STADSNÄT
& KOMMUNER
Hur använder vi bäst digitaliseringens möjligheter? Det är något
som säkerligen alla kommuner och stadsnät runt om i Sverige
frågar sig. Målet med den digitala agendan är att Sverige ska bli
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
En utmaning som heter duga.
Vi på Open Universe har stor erfarenhet och rejäla resurser för att
vara en stabil och långsiktig partner för Stadsnät, kommuner och
andra nätägare. Fiberutbyggnaden är ett naturligt och viktigt steg
i utvecklingen av en modern infrastruktur. Vi ser till att det finns ett
brett utbud av etablerade och välkända leverantörer i nätet så att
det blir attraktivt för invånarna på orten att vilja ansluta sig.
För att kvalitetssäkra leveransen tar Open Universe alltid hand
om drift och övervakning. Det ger mycket goda förutsättningar för
att få nöjda slutkunder och hög användargrad i nätet. Det öppna
fibernätet är en framtidssäker investering som ger en mycket hög
och utbyggbar kapacitet, till både nytta och glädje för alla invånare.
En bra förutsättning för att lyckas med den digitala agendan.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
En fastighet med ett öppet fibernät blir mer attraktiv och
värdet höjs. Alla vinner på att uppdatera fastigheten med
smarta tjänster för individuell mätning av värme, vatten och
elektricitet i lägenheterna. Andra exempel är trygghets- och
säkerhetstjänster, porttelefon, kameraövervakning samt
tvättstugebokning via bredbandet. Allt detta förenklar
vardagen och ger en bra överblick för föreningen.
En fiberanslutning via Open Universe är driftsäker och
kan bidra till att fastighetskostnaderna sänks. I det öppna
fibernätet ryms många olika tjänsteleverantörer och de
boende i föreningen kan fritt välja den leverantör som passar
dem bäst. Den fria konkurrensen i det öppna nätet leder till
högre kvalitet och pressade priser. Kapaciteten är hisnande
och det går att få upp till 1G/100 Mbit/s.
Med Open Universe som partner försäkrar man sig om en
lyckad bredbandssatsning för föreningen. Vi tar hand om såväl
tjänsteutbudet som administrationstjänsterna och ser till att
det dras fram fiber till fastigheten. Vi driftar bredbandsnätet
och ansvarar för support och försäljning.

FÖRETAG
Oavsett storlek på företag är det viktigt med en snabb och pålitlig
uppkoppling. I många fall är det direkt affärskritiskt. Med Open
Universe får kunderna full valfrihet och kan välja mellan en mängd
olika leverantörer och paketeringar. Via oss erbjuds allt från
enkla tjänster och lösningar för mindre företag till avancerade
kommunikationslösningar för större företag.
Eftersom det handlar om ett fiberoptiskt nät får kunderna en
överlägsen kapacitet. Det går till exempel att få punkt till punkt
kapacitet upp till 1Gbit/s vilket ger utmärkta möjligheter att knyta
ihop olika kontor, både inom en stad eller i övriga Sverige.
Vi kan även, genom våra tjänsteleverantörer och stadsnät, erbjuda
co-location, webbhotell, virtuella och dedikerade serverlösningar.
Perfekt för alla som har höga krav på tillgänglighet och service.
Skulle något inträffa har vi beredskap dygnet runt hela året.

VI FORTSÄTTER
ATT VÄXA!
Open Universe fibernät finns på många
platser runt om i Sverige och fler orter
tillkommer kontinuerligt. Till nytta
och glädje för stadsnät, kommuner,
fastighetsägare och privatpersoner.

HÄR FINNS
VÅRA STÖRRE
FASTIGHETSÄGARE
På kartan här kan du se var
våra större fastighetsägare
finns, men förutom dem är
massor av bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, företag och
villaägare anslutna till
Open Universe.
Akademiska Hus, Amlövs Fastighetsförvaltning, Byggnadsfirman Lund, Enköpings hyresbostäder, EIDAR,
Graflunds/Hembla, Hammaröbostäder, Hoforshus, Hyresbostäder Norrköping, Karlshamnsbostäder, Karlstads
Bostads AB, Kumlabostäder, Kustbostäder, Upplands-Brohus, Malungshem, Morastrand, Orsabostäder,
Rikshem, SigtunaHem, Skövdebostäder, Stiftelsen Kindahus, Trelleborgshem, Trosabostäder, Uddevallahem,
Uppsalahem, Vilhelminabostäder, Väsbyhem, Västerviks Bostads AB, Örebrobostäder

Alingsås, Almunge, Alvesta, Anderslöv, Angered, Arboga, Arjeplog, Arlöv, Asarum, Askim, Bagarmossen, Bandhagen,
Billdal, Billesholm, Bjuråker, Bjuv, Bjärnum, Björklinge, Blentarp, Bodafors, Borlänge, Bredared, Bro, Bromma, Brösarp,
Bålsta, Bälinge, Dalarna, Degerfors, Deje, Delsbo, Djursholm, Dyltabruk, Ed, Edsbro, Ekeby, Ekerö, Ekolsund, Enköping,
Enskede, Enskededalen, Enånger, Ervalla, Eskilstuna, Falkenberg, Farsta, Fiskebäckskil, Fjärås, Floda, Fridlevstad,
Frillesås, Fristad, Frändefors, Furusund, Färnäs, Gamleby, Garphyttan, Glanshammar, Glemmingebro, Gunnilse, Gyttorp,
Göta, Göteborg, Hammarö, Handen, Haparanda, Hedared, Helsingborg, Hisings Kärra, Hjärup, Hofors, Huddinge,
Hyllinge, Hägersten, Härryda, Hässelby, Hässleholm, Hästveda, Höganäs, Höör, Idre, Iggesund, Ingarö, Johanneshov,
Jordbro, Julita, Järfälla, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Kilsmo, Kiruna,
Kisa, Kista, Knivsta, Kolmården, Konga, Kullavik, Kumla, Kungsbacka, Kungsängen, Kungälv, Kvissleby, Källby,
Kävlinge, Köpingebro, Lerdala, Lerum, Lidingö, Lillkyrka, Lima, Limhamn, Linghed, Linköping, Ljungaverk, Ljungskile,
Luleå, Länna, Löderup, Malmö, Malung, Malungsfors, Mariannelund, Mjölby, Moholm, Mora, Motala, Märsta, Mölnbo,
Mölnlycke, Mörrum, Nikkala, Njurunda, Nora, Norrköping, Nusnäs, Nybrostrand, Nyköping, Nässjö, Odensbacken,
Onsala, Orsa, Oxelösund, Oxie, Partille, Rejmyre, Rimforsa, Ronneby, Rosersberg, Rydsgård, Rödeby, Saltsjöbaden,
Saltsjö-Boo, Segeltorp, Sexdrega, Sigtuna, Sjuntorp, Sjöbo, Skattungbyn, Skegrie, Skivarp, Skoghall, Skogås,
Skummeslövsstrand, Skärblacka, Skärholmen, Sköldinge, Sköllersta, Skövde, Sollebrunn, Sollerön, Solna, Spånga,
Staffanstorp, Steningehöjden, Stenstorp, Stockholm, Stocksund, Stora Höga, Stora Mellösa, Stora Sundby, Storvreta,
Strängnäs, Stöde, Sundsbruk, Sundsvall, Surahammar, Svängsta, Sälen, Särna, Särö, Södertälje, Sörsjön, Tidaholm,
Tidan, Timmersdala, Tomelilla, Torsåker, Transtrand, Tranås, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Tungelsta, Tyringe, Täby,
Tärnsjö, Uddevalla, Ullared, Umeå, Upphärad, Upplands Väsby, Uppsala, Vagnhärad, Vallda, Vallentuna, Varberg, Vega,
Venjan, Vikbolandet, Vilhelmina, Vilshult, Vinslöv, Vintrosa, Visby, Vittsjö, Vittskövle, Våmhus, Väckelsång, Vällingby,
Vänersborg, Vänge, Väring, Värsås, Västerhaninge, Västerljung, Västervik, Västerås, Västra Frölunda, Växjö, Ystad, Åby,
Åhus, Åkersberga, Årsta, Åsa, Älvdalen, Älvsjö, Ängelholm, Ödåkra, Öje, Örebro, Österskär, Östersund, Överum

Det är alltid öppet på
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