
BRF AGATEN 

FRÅGOR OCH SVAR OM SKIFTET MELLAN  
CANAL DIGITAL OCH BREDBANDSBOLAGET 

Denna information finns på informationstavlorna och på föreningens hemsida. 

INFORMATION 
VARFÖR HAR VI FÅTT EN NY 
KABELTV-LEVERANTÖR? 
Det här är en fusion mellan två bolag, 
Canal Digital och Bredbandsbolaget, inom 
Telenor och därför inget som föreningen 
kunnat påverka. Styrelsen har inte haft 
med detta att göra öht. 
 
VARFÖR HAR INFORMATIONEN 
VARIT SÅ BRISTFÄLLIG? 
Bredbandsbolaget ska ha skickat 
information till boende. Så har inte skett. 
Styrelsen har inte fått reda på 
datum när bytet skulle ske och har därför 
inte kunnat förbereda någon övrig 
information. 

SIGNALPROBLEM 
BILDEN FRYSER ELLER LJUDET 
LÅTER KONSTIGT? 
Det beror på dålig signalstyrka.  
Ring 0200 116 500 för att få hjälp med de 
grundläggande problemen. Det kommer att 
göras en signalmätning på området men 
det finns idag inget datum spikat. 
 
JAG FÅR INGEN ELLER DÅLIG 
SIGNAL? 
Ring 0200 116 500 för att få hjälp med de 
grundläggande problemen. Det kommer att 
göras en signalmätning på området men 
det finns idag inget datum spikat. 

 
BOXERFRÅGOR 
JAG BEHÖVER EN NY BOX? 
I OR72 finns det nu 10st boxar. Så länge 
någon finns kvar går det att hämta en box 
där. Efter att den nya boxen kopplats in 
behöver Bredbandsbolaget kontaktas för  
 

att para ihop kortet med den nya boxen. 
Bredbandsbolaget nås på 0200 116 500. 

När boxarna har tagit slut i OR72 går det 
att beställa en kostnadsfri box på  
0200 116 500. Boxarna skickas till Stora 
Coop, Ormingeplan 3. 

 
JAG HAR INTE HAFT MIN BOX 
INKOPPLAD, NU FUNKAR INGET! 
Du behöver ny box. I OR72 finns det nu 10 
st boxar. Så länge det finns kvar går det att 
hämta en box. Efter att den nya boxen 
kopplats in behöver Bredbandsbolaget 
kontaktas för att para ihop kortet med den 
nya boxen. Bredbandsbolaget nås på 0200 
116 500. 

När boxarna har tagit slut i OR72 går det 
att beställa en kostnadsfri box på  
0200 116 500. Boxarna skickas till Stora 
Coop, Ormingeplan 3. 
 
KANALFRÅGOR 
JAG FÅR BARA IN VISSA 
KANALER? 
Ring 0200 116 500 så kommer de att 
hjälpa till att koppla ihop kort med box. 
 
JAG FÅR INTE IN MINA 
BETALKANALER SOM JAG KÖPER 
UTÖVER FÖRENINGENS UTBUD? 
Ring 0200 116 500 så kommer de att 
hjälpa till att koppla ihop kort med box. 

JAG SAKNAR 
UTLANDSKANALERNA? 
De ligger på höga nummer och inte på 
samma kanal som tidigare.  
Fortsätt bläddra i kanallistan.  
Saknas de, kontakta 0200 116 500 
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KONTAKTVÄGAR 
DET ÄR LÅNG TELEFONKÖ! 
Ingen i styrelsen kan tyvärr påverka att det är lång kö. Det är fler än 30 000 hushåll över hela 
Stockholm som står inför samma problematik som Brf Agaten.  

Bredbandsbolagets telefonlinje är öppen mellan 08.00 - 22.00. 

ÖVRIGT 
JAG HAR EN TV SOM SAKNAR HDMI? 
Lämna en lapp i brevlådan eller maila till styrelsen@agaten.se med namn, hus och 
våningsplan så får du en ersättningskabel.  
VILKA KANALER INGÅR I FÖRENINGENS UTBUD? 
Det är samma utbud som tidigare. För att få in alla kanaler krävs en box. 
STANDARDKANALER: 

    

    

    

    

 
   

 
HD-KANALER 

    

    

    

  

  

 


