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Bredband och TV 
 
Föreningen har tecknat gruppavtal för TV och bredband som gäller från 20180901. 
Via Gruppavtalen har samtliga boende tillgång till digital TV via Comhem och 
bredband med höghastighet via Ownit. Gruppavtalen ger oss förmånliga priser.  

Föreningens avtal omfattar: 

§ Bredband 500-1000/500-1000 Mbit/s   via Ownit 
§ Digital-TV Silver paket via Comhem 

Fördelar med gruppavtal 

§ Gruppavtalen innebär att vi har avtal med både Ownit och Comhem  och 
föreningen betalar för varje lägenhet oavsett om den boende nyttjar tjänsten 
eller inte. 

§ Du betalar inget direkt till Ownit eller Comhem för ovannämnada tjänster. 
§ Föreningens kostnad per lägenhet är betydligt lägre jämfört med vad den 

enskilde själv skulle få betala om man tecknade ett individuellt  avtal. 
§ Du får bredband med mycket hög hastighet.  Dessutom Ownit, eligt 

SKI(Sveriges Kvalitetsindex),  har Sveriges mest nöjda kunder. 
§ Vill du få ett större TV-paket än det som ingår i vårt gruppavtal via Comhem kan 

du självklart  uppgradera till ett större abonnemang. I så fall  får du själv stå för 
abonnemang kostnaden. Du får dock gruppavtalsrabatt för det uppgraderade 
abonnemanget.  

§ Inga extra avgifter tillkommer. 

Kostnad 

Kostnaden för bredband/TV skall betalas av samtliga medlemmar och debiteras 
tillsammans med månadsavgiften för lägenheten. 

Bredband: 79 kr/ månad (inkl. Moms), TV: 106 kr/månad (inkl. moms) 
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Bredband 

För att få trådlöst internet krävs en router. Det går dock att ansluta en dator via 
kabel direkt till bredbandsuttaget som vanligtvis är placerat i hallen innanför 
dörren. 

Man kan antingen köpa en router av Ownit eller köpa en själv. Om man vill 
utnyttja Ownits ip-telefoni så krävs deras router. 

Om du inte redan har aktiverat din bredbands-tjänst och vill göra det, kontaktar du 
Ownits kundtjänst på 08 52507300 för information.  

Tänk också på att säga upp eventuellt befintligt avtal hos annan leverantör. 

TV 

För att ansluta till Comhems TV behövs antingen en ”Digitalbox” eller ”CA-modul”. 
Digitalboxen är en separat mottagare medan CA-modulen sticks in i TV-en. Bägge 
utrustningarna fungerar med både standard TV (SD) och högupplöst TV (HD) och 
ingår utan extra kostnad i tjänsten. 

För att starta tjänsten och beställa en digitalbox eller CA-modul ringer du till 
Comhems kundtjänst på telefon: 0775-17 17 20 

Tänk också på att säga upp eventuellt befintligt avtal hos annan leverantör. 

Om du flyttar ut eller flyttar in 

Om du flyttar ut/flyttar in, ringer du till respektive kundtjänst och anmäler detta. 
Du behöver ange ditt lägenhetsnummer när du kontaktar Ownit. 

Bredband, Ownit: 08-52507300  

TV, Comhem: 0775-17 17 20  


