
Information angående gemensamt bredband  
från Bahnhof 2020-11-28 

 

Vi kommer den 2/12 att gå över till gemensamt bredband i föreningen. Bredbandet kan komma igång 
under olika tider på dagen.  
 

Behöver jag säga upp mitt abonnemang? 
Det finns två anslutningar till internet, den ena via Com Hems "tre hål i väggen", den andra via HSB 
Bolina.  Internet via HSB Bolina (nätverksport i hallen) kommer automatiskt att gå över till Bahnhof. 
Bahnhof rekommender att var och en kontrollerar så att de inte fortsätter faktureras av sin föregående 
leverantör av misstag. 
 
Com Hem-bredband behöver sägas upp förutsatt att du inte vill fortsätta använda och betala för Com 
Hems bredbandstjänst. 
 
Router 
Den som säger upp sitt bredbandsavtal hos Com Hem behöver en router för trådlöst nätverk som inte 
är kopplad till Com Hem. Router bör vara dimensionerad för 1000 megabit per sekund, annars kan 
hastigheten komma att begränsas av routern. Bahnhof har erbjudande på en router som ni kan se på vår 
förenings hemsida under nyhetsartikeln för det nya bredbandet. Routrar från andra tillverkare kan också 
användas. 
 
Engångskonfigurering 
När Bahnhof har kopplat om nätverket behöver en engångskonfiguration göras. Detta gör du genom att 
koppla in routern i nätverksporten, ansluta en enhet (dator, mobil, etc.) och försöka ansluta till en valfri 
hemsida. När omkopplingen till Bahnhof har skett kommer ni istället att komma till en portal, där ni 
måste välja er bostadsadress. Efter ca 20 minuter kan ni starta om routern och bredbandet borde vara 
igång.  
 
Om ni har problem att ansluta till portalen via routern kan ni prova att ansluta en enhet direkt till 
nätverksporten, och därefter försöka ansluta till portalen enligt anvisningar ovan. Om detta inte heller 
funkar behöver du kontakta Bahnhof, eller oss i styrelsen. 
 
Kostnad 
Kostnaden för det gemensamma bredbandet (40 kr per hushåll och månad) kommer att täckas av 
föreningen , och kommer alltså inte att läggas på månadsavgiften. 
Vi i styrelsen väntar fortfarande på svar på huruvida medlemmar som har HSB Bolina idag kommer att 
behöva betala för hela december.Vi återkommer med mer info när vi har fått ett svar. 
 
Övrigt 
Det grundutbud för TV som föreningen har ett avtal om med Com Hem är oförändrat. 

 
Med vänliga hälsningar, styrelsen 


