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Information om bredbandet

Som ni säkert vet, så har Brf Vita Husen tecknat ett förmånligt
avtal på bredband 100Mbit/s och bredbandstelefoni för alla

lägenheter, efter att stämman röstade ja till detta i maj.

Den första november beräknas ComHem vara klara med sitt arbete
med bredbandet via FiberLAN. I detta informationsblad hittar du

mer information om bredbandet.

ComHem kommer också att hålla ett
informationsmöte:

Torsdagen den 22 oktober, kl 19:00
i Vikingaskolans matsal

Välkomna!

BRF Vita Husen E-post: styrelsen@vitahusen.se Hemsida: www.vitahusen.se
Box 603
136 26 HANINGE

Välko
mna

på m
öte!



 

Information från Brf Vita Husen

Behöver jag kontakta ComHem?
Ja, du behöver kontakta ComHem på 0775-17 17 20 om du vill använda deras bredband 
(kostnadsfritt för 100Mbit) eller telefoni till rabatterat pris. Se ComHems info på nästa sida.

OBS! ComHem har precis ändrat priser, så eventuellt försvinner minimidebiteringen på 
29kr/mån på telefonin, men då får vi istället en prishöjning på 70 öre/min till mobilnätet.

Ska jag säga upp mitt abonnemang?
Om du har ett ComHem-abonnemang så ska du inte säga upp det.

Har du ett bredbandsabonnemang från någon annan operatör så bör du säga upp det 
omgående om du inte redan gjort det. Abonnemanget sägs inte upp automatiskt!

Behöver ComHem tillträde till lägenheten?
Nej, inte om du har en vit bredbandsdosa i hallen märkt Hexatronic eller Bredbandsbolaget. 
Då kan ComHem använda den. De flesta lägenheterna har redan en dosa.

Men om din lägenhet saknar en bredbandsdosa så måste du kontakta styrelsen 
omgående. Föreningen står för kostnaden för att sätta upp en dosa.

Behöver jag byta ut min TV-box?
Om du har en box från ComHem så kan du behålla den. Givetvis kan du fortsätta använda 
boxar som inte går via bredbandet (t.ex. satellit eller antenn). Däremot så fungerar 
Bredbandsbolagets boxar inte utan deras bredbandsabonnemang.

Hur kopplar jag in mig på ComHems nya FiberLAN-nät?
ComHem skickar ut nya bredbandsroutrar till de som vill använda det nya nätet. I många 
lägenheter så finns det inget eluttag i hallen där dosan med bredbandsuttaget sitter. Då 
behöver du dra en nätverkskabel från bredbandsuttaget till en plats med el-uttag där du kan 
sätta routern. Nätverkskabel finns att köpa på t.ex. Kjell&Co eller Clas Ohlson.

OBS! Om du redan har ett ComHem-abonnemang så kommer det ligga kvar på det gamla 
nätet om du inte ber ComHem att uppgradera det till det nya FiberLAN-nätet.

Avgiften för bredbandet
Avgiften för gruppanslutningen läggs som en extra avgift på 93 kr på avgiftsavin från HSB, 
oavsett om man använder bredbandet eller ej (är du hyresgäst betalar du dock bara om du
använder ComHems bredband). Bredbandsavgiften för november och december kommer 
retroaktivt på januari-avin.

Är du redan ComHem-kund idag så får du en rabatt från dem motsvarande kostnaden för 
100 Mbit/s bredband och rabatt på telefonin.

Välkomna på informationsmötet den 22/10 kl 19:00!
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