
 

 

 

För alla medlemmar på Brf Huggaren 

Lathund för självaktivering av Internet 

Brf Huggaren 

 

Onsdag, den 13:e januari, 2021 

 

 

Vid eventuella frågor, kontakta 
Bredband2 kundtjänst 
Telefon: 0770-811 000  



På onsdag, 2021-01-13 kommer du att förlora din 
förbindelse till Internet. För att få Internet att 
fungera i din lägenhet, måste du själv aktivera det 
nya systemet. Det är enkelt att göra. 

 

Så här ser Brf Huggarens Internet uttag ut. Det 
finns i varje lägenhet i hallen nära ytterdörren. 
För aktivera Huggarens Internet, måste du vara 
uppkopplad till det här uttaget. Om du använder 
uttaget idag, kopplar du upp dig som du brukar 
och öppnar din browser. Surfa till vilken sajt som 
helst och du bör komma till självaktiverings-
formuläret. Annars surfa direkt till  

http://brf.bredband2.com 
för att komma till formuläret. 
 

På de nästa sidorna, guidar vi dig igenom 
formuläret 



 

För att komma igång med Brf Huggarens Internet, 
fyller du i Bredband2:s Självaktiveringsportal. 

Bredband2:s Självaktiveringsportal består av fem 
sidor. Här är den första sidan 

 

 

 

  



Här skriver du dina personuppgifter, kontakt-
uppgifter och faktureringsadress. Fakturerings-
adressen är din lägenhets adress. 

Om du inte väljer att köpa en router eller antivirus 
från Bredband2 (på nästa sida), kommer du inte att 
få någon faktura. 
Om du köper router eller antivirus från Bredband2 
(på nästa sida), betalar du själv för det. 
Räkningen för Internet betalas av Brf Huggaren. 
Du måste skriva din egen lägenhetsadress som 
faktureringsadress. 

 



Här kan du beställa router och antivirusprogram 
från Bredband2. 
Om du redan har en router, kommer den att 
fungera som förr. 
Du ska också välja om du vill få reklam. 

 

 



Här kollar du att allting stämmer och bockar för 
att du godkänner avtalet. 

 

 



Sista sidan. 
Klicka på knappen ”Stang/Vänta på aktivering” 
Efter en kort stund, kommer Brf Huggarens 
Internet igång. 

 

Om du har frågor angående Bredband2:s 
självaktiveringsportal, ta kontakt med 
Bredband2:s kundtjänst. 
Telefon: 0770-811 000 


