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Information angående bredband och kabel-TV 
 
I samband med elrenoveringen installerades bredbandsuttag i hallen i alla lägenheter. Föreningen har nu 
tecknat ett 5-årigt avtal med Tele2 som gäller gruppanslutning för internet och möjlighet till annan distribution 
av tjänster via bredbandsuttagen. I samband med detta har också ett 5-årigt avtal tecknats med Tele2 angående 
analog kabel-TV via TV-uttagen i vardagsrummen. Från och med 2011-10-01 kommer Tele2 att börja leverera 
sina tjänster. 
 
 
Analog kabel-TV 
Den 1/10 kommer Tele2 att koppla upp sig på fastighetens TV-nät och ersätter därmed ComHem. Från och 
med detta datum går det inte att använda tjänster från ComHem och det därför viktigt att ni snarast säger upp 
de abonnemang ni har med ComHem så att de slutar gälla den 1/10. TV-uttagen för analog kabel-TV kommer 
att vara desamma som används idag. Däremot är det inte möjligt att använda andra tjänster såsom digital-TV, 
IP-telefoni och internet via dessa uttag. Denna typ av tjänster kommer dock att distribueras av Tele2 via 
bredbandsnätet. Analog kabel-TV bekostas helt av föreningen och skiftet av leverantör motiveras av en 
besparing för föreningen. 
 
TV-utbudet för analog kabel-TV är från och med den 1/10:
• SVT1 
• SVT2 
• SVT24 
• Barn/Kunskapskanalen 
• TV3 
• TV4 
• Kanal 5 
• TV6 

• TV8 
• Kanal 9 
• TV10 
• DR1 
• Danmark TV2 
• Animal Planet 
• Discovery Channel  

 
 
Tjänster via bredbandsnätet 
Från och med 1/10 kommer Tele2 att sköta driften för vårt bredbandsnät. Från detta datum är alla boende 

också tecknade för ett gruppavtal gällande internet (100/10 Mbit/s). Kostnaden för gruppavtalet är 120 kr per 
lägenhet och månad. Avgiften kommer att läggas till respektive lägenhetsinnehavares månadsavgift från 
och med oktober 2011. 
 
När vi är anslutna till Tele2:s bredbandsnät kan individuella avtal tecknas för IP-telefoni och digital-TV, se 
www.tele2.se. 
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