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Bredband 

 
Vid årsstämman 2018 beslutades att byta till kollektivt bredbandsavtal. Styrelsen har sedan 
dess sagt upp vårt nuvarande avtal med Telia och tecknat ett kollektivt avtal med Bred-
band2. Det nya avtalet innebär att samtliga hushåll för 105 kr/mån får tillgång till bredband 
med 1000/1000 Mbit/s och en Wifi-router. Avgiften för bredbandet kommer betalas till-
sammans med den vanliga avgiften till föreningen och adderas därför till avgifts-avi:n. 
 
Övergången till kollektiv anslutning sker någon dag mellan 2020-02-18 och 2020-03-04 
genom att en tekniker från Bredband2 kopplar över alla anslutningar från Telias till Bred-
band2:s utrustning. För att undvika att stå utan bredband rekommenderas alla hushåll att 
säga upp sitt avtal med Telia till tidigast 2020-03-04. Styrelsen rekommenderar därför 
samtliga hushåll att kontrollera sin bindningstid i god tid innan 2020-03-04. 
 
Alla hushåll kommer få likadana Wifi-routrar, vilka hör till respektive lägenhet och därför 
ska lämnas kvar vid avflyttning. Notera att det går att använda egen router, men spara i så 
fall wifi-routern från Bredband2. Wifi-routrarna kommer delas ut av styrelsen innan över-
gången sker. Håll utkik på hemsidan, i nyhetsmailet och på anslagstavlorna efter mer 
information när det närmar sig. Bredband2 tillhandahåller service och support för Wifi-
routern, så vänd er till dem vid frågor som rör routern. 
 
När avtalet med Telia upphör stängs de nuvarande analoga TV-sändningarna av. Före-
ningen har därför låtit installera en TV-antenn, vars signal kan användas för att se på 
marksänd TV, t.ex. SVT1 och SVT2. TV-signalen kommer då komma in i lägenheten via 
samma antennuttag som idag (dvs ett av de tre hålen i väggen), men med skillnaden att 
man behöver en digital-TV-box (en s.k. "DVB-T2-box”) för att kunna se på TV. Många 
moderna TV-apparater har inbyggd box, men om TV-apparaten saknar inbyggd box finns 
externa boxar att köpa hos affärer för hemelektronik. 
 
Önskar man få tillgång till fler än de fria kanalerna har man efter bytet fler möjligheter än i 
dagsläget. Förutom, som idag, IP-TV har man då även möjlighet att beställa TV-abonne-
mang via det marksända nätet, exempelvis från Boxer. Notera att föreningen inte är 
bunden till någon TV-leverantör, så varje hushåll har full frihet att välja TV-leverantör. 
 
Om man upplever störningar i sina TV-sändningar idag är risken för störningar stor även 
efter bytet. Hör i så fall av dig till fastighetsskötaren så att det åtgärdas. 
 
Checklista inför bytet: 
• dubbelkolla bindningstiden med Telia 
• säg upp avtal med Telia till 2020-03-04 
• håll utkik efter information om tid och plats för uthämtning av bredbandsrouter när 

det närmar sig 
• felanmäl dålig TV-signal till fastighetsskötaren 


