
BOLINA 2.0
NYA INTERNETTJÄNSTER  
I VÅR FÖRENING
Nya HSB Bolina 2.0 är resultatet av ett nytt Bolina-avtal 
som vi har tecknat med HSB Malmö. Genom HSB Bolina 
2.0 får vi en stabil och trygg partner som med bred  
erfarenhet kan drifta och övervaka levereransen i nätet till 
oss alla.

HSB Bolina 2.0 är uppdaterat och kan erbjuda fler  
tjänsteleverantörer och fler produkter. Det är bara för dig 
att välja utifrån ditt behov.  På nästa sida kan du välja  
mellan operatörers erbjudanden inom bredband, IP-tele-
foni och IP-tv. Du kan läsa mer om HSB Bolina här:  
www.hsb.se/malmo/bolina 

VÄND

INTERNET FÖR ENSKILDA MEDLEMMAR
Varje operatör har flera olika erbjudanden. Jämför avtalsvillkoren när det gäller pris, support,  
bindningstid med mera på www.bredbandswebben.se. På så sätt får du den uppkoppling som är bäst för 
dig. HSB Bolina 2.0 erbjuder LAN med hastigheter upp till 1000Mbit i båda riktningarna och ADSL med 
hastigheter upp till 24Mbit. 

DINA TJÄNSTER I HSB BOLINA
Är du redan kund i HSB Bolina så kommer dina tjänster att vara oförändrade och allt löper på som  
vanligt. Vill du komma igång med Bolina så ska du:

1. Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Följ  
instruktionerna så är du igång på fem minuter. Om du kommer till en sida som begär inloggning eller 
kommer direkt ut på Internet så har den som tidigare bodde i bostaden glömt att säga upp sitt  
Internetabonnemang. Telia bör kunna ta bort den tidigare användaren inom två dygn.

2. Ring den leverantör du vill använda så kopplar de upp önskad tjänst åt dig.

VAD ÄR HSB BOLINA 2.0?
Nya HSB Bolina 2.0 är resultatet av ny upphandling som gjorts av HSB Malmö där TeliaSonera har valts 
som KO (kommunikationsoperatör) för nätet. Därigenom får vi en stabil och trygg partner som med 
bred erfarenhet och finansiell stabilitet kan drifta och övervaka HSB Bolina nätet för att leverera en 
säker förbindelse.



Halva priset i 3 månader 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen 

Beställ valfritt bredbands- 
abonnemang– och få 3 månader 
för halva priset. 

AllTele fulländar ditt hem!

Surfa för halva priset i 3 månader 
med integritetsmärkt bredband 
från Bahnhof!

3 månader halva priset och 
ingen startavgift!

Teckna Bredband + Telefoni 
med Tele2. Trådlös router och 
3st fria månader ingår!

Om din bostad är ansluten till 
fiber kan du surfa med vårt  
kraftfulla bredband – 100 Mbit/s 
339 kr, 100/100 499 kr.

Läs mer om alla erbjudanden på www.hsb.se/malmo/bolina/kampanjerbjudanden/


