
TV och Bredband   !  

TV 

Analog kabel-TV via antennutaget 

TV-utbudet för analog kabel-TV 

• SVT1 
• SVT2 
• SVT24 
• TV3 
• TV4 
• Kanal5 
• 6 
• Sjuan 
• TV8 
• TV9 
• TV11 
• DR1 
• Kunskapskanalen 
• Barnkanalen 

Det är inte möjligt att använda andra tjänster såsom digital-TV, IP-telefoni och 
internet via det analoga antennuttaget. Dessa tjänster kan distribueras av 
Bredbandsbolaget via bredbandsnätet, och beställs och betalas av medlemmen. 
www.bredbandsbolaget.com/  

Kontroll vid störning i tv-mottagningen  
• Uteslut först fel på egen utrustning genom att kontrollera om fler är drabbade av 

samma störning. 
• Kontrollera att antennkablar är i gott skick. Det är inte ovanligt att dålig 

mottagning orsakas av oxiderade anslutningar eller fukt i kablar. 
• Om problem med din kabel-tv kvarstår, kontakta Bredbandsbolaget. 

Bredband  
I samtliga lägenheter finns bredbandsuttag från Bredbandsbolaget. Bredbandsavgiften 
ingår i din avgift och kan inte väljas bort. 

Bostadsrättsföreningen Bernstorp ● Bernstorpsgatan 5A ● 217 44 MALMÖ ● Org nr: 769611-7774 ● www.bernstorp.com



TV och Bredband   !  

Bredbandsuppkoppling hastighet är på 100/10 Mbit/s Det är först när du har flyttat in 
i din bostad som du aktiverar ditt bredband. Detta görs via en portal som endast kan 
nås från det bredbandsuttag som ska aktiveras. Portalen visas automatiskt första 
gången du öppnar din webbläsare efter att ha kopplat in din nätverkskabel i den nya 
bostaden. 
Om du inte får upp Bredbandsbolagets aktiveringsportal när du öppnar din 
webbläsare första gången i din nya bostad kan det betyda att den tidigare hyresgästen 
inte har sagt upp sitt avtal med Bredbandsbolaget. Vänligen kontakta 
Bredbandsbolagets kundservice. 
Du måste ha svenskt personnummer för att kunna aktivera via portalen. Har du inte 
det, kontakta Bredbandsbolaget:s kundservice så hjälper de dig, tel 0770-777 000. 
Glöm inte säga upp ditt bredband när du flyttar.  
För att säga upp ditt bredbandsabonnemang behöver du kontakta Bredbandsbolaget 
Kundservice.  
Missar du att säga upp abonnemanget när du flyttar ut ur din bostad kan nästa 
hyresgäst surfa med ett abonnemang registrerat med dina uppgifter och det är du som 
riskerar att få problem om den nya användaren gör olämpliga saker i 
Bredbandsbolagets nät.  

Mer information finns på adressen: 
http://www.bredbandsbolaget.se/kundservice/flytt-och-leverans/fragor-och-svar.html 

2015-08-02 
Claes Lindvall
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