
Lathund för Huggarens bredband 
2018-08-01 börjar brf Huggarens bredband. Kostnaden ingår i din månadsavgift utan 
extra avgift. 

Om du vill använda Huggarens bredband måste du själv anmäla dig till det. Har du ett 
annat bredbandsavtal får du fritt välja om du vill behålla eller säga upp det. 

Uttaget till Huggarens bredbandstjänst brukar återfinnas i hallen i lägenheterna. 
Bilden till höger visar hur det ser ut. Det finns ett uttagsnummer på dosan. Om du 
inte har ett uttag i din lägenhet / lokal, kontakta Huggarens förvaltare. 

Så här aktiverar du Huggarens bredband 

Om du inte klarar det här själv, ring Bredband2:s kundtjänst 0770–811 000 för hjälp. 

1. I din webbrowser, surfa till denna webbadress: 

https://order.bredband2.com/index/broadband/cOrderType/broadband/iCityID/816/iCitynetID/768 

2. Du kommer till en sida hos Bredband2. 

• Välj önskat inkopplingsdatum (tidigast 2018-08-01) 
• Välj Bredband 100/100 Mbit/s 
• Klicka på FORTSÄTT 

3. Du kommer till en ny sida. 

• Om du vill hyra en trådlös router från Bredband2 för 59 kr/mån klickar du på det. 
• Om du INTE vill hyra en trådlös router klickar du på: Jag vill inte beställa Trådlös Router. 
• Klicka på FORTSÄTT. 

4. Du kommer till en ny sida, se bilden på separat sida. 

• Alla rödmarkerade fält i bilden är obligatoriska. Fyll endast i de fält som är rödmarkerade i bilden. OBS att 
man får fylla i lägenhetsnummer eller uttagsnummer i fälten ”Lägenhetsnummer” och ”Uttagsnummer”. Ditt 
uttagsnummer hittar du på din uttagsdosa, jämför bilden ovan. Om du använder lägenhetsnumret, använd 
numret med FYRA siffror. 

• Du MÅSTE välja en faktureringsmetod men om du INTE har valt att hyra en trådlös router från Breband2, får 
du ingen faktura. 

• Klicka på FORTSÄTT. 

5. Du kommer till en ny sida. 

• Granska uppgifterna och bocka i rutan ” Jag godkänner de allmänna villkoren och samtycker till behandling 
av uppgifter.” 

• Klicka på SKICKA BESTÄLLNINGEN 

 

  



Quick reference guide for 
Huggaren’s broadband service 
On August 1, 2018 your housing association Huggaren will provide broadband 
Internet without extra charge. 

If you wish to use Huggaren’s broadband, you must activate the service yourself. If 
you have an Internet subscription with another Internet service provider, you may 
keep that subscription or end it as you wish. 

The socket to Huggaren’s Internet broadband service may be found in the hall of your 
apartment. The picture at the right shows how it looks. There is a socket number 
(Swedish: uttagsnummer) on the box. If you don’t have a socket in your apartment / 
locale, contact Huggaren’s administrator. 

How to activate Huggaren’s Internet broadband service 

If you are unable to do this yourself, call customer service at Bredband2 for help: 0770–811 000 

1. In your web browser, surf to this web address: 

https://order.bredband2.com/index/broadband/cOrderType/broadband/iCityID/816/iCitynetID/768 

2. You come to a page from Bredband2. 

• Choose when you want to activate this service (Swedish: önskat inkopplingsdatum) 
• Choose Bredband 100/100 Mbit/s 
• Click on FORTSÄTT 

3. You come to a new page. 

• If you want to rent a wireless router from Bredband2 for SEK 59/month, click on “Trådlös Router” near the 
top of the page. 

• If you do NOT want to rent a wireless router, click on ”Jag vill inte beställa Trådlös Router” near the bottom 
of the page. 

• Click on FORTSÄTT. 

4. You come to a new page, refer to the picture on a separate page. 

• All fields marked in red in the picture must be filled in. Fill in only the fields marked in red in the picture. NB: 
you can write either your apartment number or your broadband socket number (Swedish: uttagsnummer) in 
the fields ”Lägenhetsnummer” and ”Uttagsnummer”. Your socket number is on the box on your broadband 
socket, see the picture above on this page. If you write your apartment number, use the FOUR digit number. 

• You MUST choose an alternative under “Faktureringsmetod” but if you have NOT chosen to rent a wireless 
router from Breband2, no bills will be sent to you. 

• Click on FORTSÄTT. 

5. You come to a new page. 

• Check the information and then put a check in the box ”Jag godkänner de allmänna villkoren och samtycker 
till behandling av uppgifter.” 

• Click on SKICKA BESTÄLLNINGEN  



 


