
  
  
Till alla våra hyresgäster      2021-10 

 
Öppet nät from 12 oktober!  
Vi har tidigare informerat att vi på Uppsala Akademiförvaltning kommer erbjuda ett s.k. ”Öppet Nät” 
genom vår nya kommunikationsoperatör Zitius, som är en del av Telia. Arbetet berör leveransen av tv 
och bredband till våra fastigheter. Den 12 oktober 2021 startar det öppna nätet och du är fri att välja 
de tjänsteleverantörer och tjänster inom bredband, tv och telefoni som passar dig och dina behov.  

Vad innebär ett öppet nät för mig som hyresgäst?      
Från att tidigare haft Telia Öppen Fiber har vi på Uppsala Akademiförvaltning tecknat om vårt avtal 
och kommer nu erbjuda öppet nät med vår nya kommunikationsoperatör Zitius. De kommer att 
hantera hela tv- och bredbandsutbudet för våra fastigheter, via en och samma tjänsteportal som 
heter Zmarket. Öppet nät betyder att du inte längre är bunden till en tjänsteleverantör utan kan själv 
välja vilket utbud och vilken leverantör du vill ha.  

Hur köper jag nya tjänster?  
Via Zitius tjänsteportalen Z market kan du köpa nya tjänster från och med den 12 oktober Koppla in 
en nätverkskabel i ditt fiberuttag och surfa in på www.uppsalaakademiforvaltning.zmarket.se och välj 
bland ett stort antal leverantörer och tjänster. Se bifogad A5 broschyr för mer detaljerad information 
hur du köper tjänst.  

Vill du ha kvar det utbud och tjänster som du redan har idag behöver du inte göra någonting. Vill du 
ändra dina tjänster ringer du din tjänsteleverantör du har idag.  

Vad händer med kollektiv digital-tv från Telia? 
Idag har du som hyresgäst tillgång till digital-TV med paketet Start från Telia som ingår i din hyra. Ingen 
förändring kommer att ske och berörs inte av att vi nu får ett öppet nät via Zitius. Uppsala Akademiförvaltning 
har tecknat kollektivt avtal med Telia gällande digital-tv för hela vårt bestånd. 
 
Vad händer med kabel-tv nätet?  
Ingen förändring kommer att ske gällande det analoga kabel-tv nätet. Det berörs inte av att vi nu 
kommer få ett öppet nät till våra fastigheter. 

Har du frågor är dina befintliga tjänster ringer du din tjänsteleverantör.  
 

Vänliga hälsningar 
Uppsala Akademiförvaltning 
Gustaf Söder 
 

http://www.uppsalaakademiforvaltning.zmarket.se/

