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Årsstämma i föreningen
Ordinarie årsstämma i föreningen kommer att hållas den 12:e april, se bifogad separat 
kallelse.

Rensning i cykelförråd inför vårstädning den 9:e april
Inför vårstädningen den 9:e april kommer gamla kvarglömda cyklar att rensas bort från 
cykkelförråden. Märk därför alla era cyklar med ert lägenhetsnummer + dagens datum (för 
dagen då ni märker upp cykeln). På så vis ser vi lätt vilka cyklar som är bortglömda.

Information om nya möjligheter för internet-koppling, TV och telefoni

Allmänt
Under 2010 upphandlade föreningen fiberbaserad internet-anslutning. Valet föll på Riksnet 
som erbjuder symmetrisk kapacitet (dvs lika hög överföringshastighet till datorn som från 
datorn) till så attraktivt pris att kostnaden ryms inom nuvarande avgift till föreningen. Arbetet  
med att dra fram ett lokalt fibernät i våra hus har pågått under hösten 2010 och första kvartalet 
2011. På grund av att den underleverantör som Riksnet anvisade fick ekonomiska svårigheter 
har installationsarbetet tagit 3-4 månader längre tid än planerat men under mars räknar vi med 
att alla installationer ska vara klara.

Förutom internet-access erbjuder Riksnet även TV (via sin samarbetspartner Sappa) och 
telefoni.
I detta informationsbrev ska vi försöka beskriva vilka möjligheter detta erbjuder samt vad 
man behöver göra för att ta de nya tjänsterna i bruk.

Internet
Alla lägenheter får tillgång till 100 Mbit/s Internet-anslutning. Anslutningspunkten i 
lägenheten utgörs av två sammankopplade boxar (märkta Inteno) i en enhet, som antingen 
monterats på väggen i hallen eller i förrådet (beroende på var elcentralen sitter). Under eller 
vid sidan av den lite bredare delen av boxen finns 4 st nätverksuttag till vilka man kan ansluta 
sin dator eller annan utrustning. OBS det svarta uttaget ska inte användas. Om man vill 
undvika allt för mycket kablar kan man med fördel istället ansluta en trådlös router och 
koppla upp sina datorer trådlöst. Förslag på lämplig sådan router är Netgear WNDR3700. Vill 
man ha sitt nätverksuttag någon annan stans i lägenheten kan man dra ett eget datakablage i  
lägenheten, mer om kabeldragning lite längre ner i detta informationsbrev.
Vad innebär då detta?
Vi kan nu alla säga upp andra internet-anslutningar tex Comhem (199 kr/mån för en 8 mbit/s-
anslutning) Telia ADSL etc och istället använda denna nya möjlighet som ger 100 Mbit/s utan 
kostnad utöver den vanliga bostadsrättsavgiften/hyran. Föreningen tar ansvar fram till boxen i 
hallen/förrådet, den enskilde medlemmen hyresgästen har ansvar/kostnad från boxen till den 
utrustning man vill ansluta till internet.



TV
Till varje lägenhet är det draget två fiberanslutningar. Den andra fibern är avsedd för leverans av TV-
signal och den slutar i den lite mindre delen av boxen i hallen/förrådet. Under eller vid sidan av den 
box-delen finns en så kallad F-kontakt. Vill man ansluta sin TV direkt till denna box behöver man en 
adapter mellan denna F-kontakt och en vanlig antennkontakt till vilken antenn-sladden kan anslutas.  
Sådan adapter finns tex på Kjell & Co vid sidan av konsert-huset på Kungsgatan. Mer troligt är nog 
att man vill ha sin anslutningspunkt någon annan stans i lägenheten och då får man dra kabel dit, mer 
om kabeldragning längre ner i detta informationsbrev.
Vad innebär då detta?

Föreningen har sedan bildandet ett avtal med Comhem rörande TV. Detta avtal gäller fram till år  
2026 och Comhems utbud kommer att finnas kvar. Många har ju dessutom beställt till olika 
kanalpaket av Comhem. 
Vi rekommenderar att man inte rör kablaget på vilket Comhem-TV levereras om man väljer att gå  
över till Riksnet/Sappa eller har TV som del av erbjudande från annan bredbandsleverantör. På så sätt 
kan man alltid gå tillbaka till Comhem om man inte blir nöjd med sitt nya erbjudande.

I avtalet som föreningen tecknat med Riksnet/Sappa ingår 17 analoga kanaler (se bilaga). Dessutom 
levereras digitalt det obligatoriska basutbudet, (TV 1,TV 2, TV4, SVT24, Barnkanalen, 
Kunskapskanalen och för närvarande TV6). Kostnaden för detta ryms inom ingår i 
bostadsrättsavgiften/hyran. 
Utöver det kan man beställa tilläggspaket för digitala kanaler och Riksnet/Sappa erbjuder även HD-
kvalitet som då kräver att man abonnerar på deras HD-box (se www.sappa.se för kanalutbudet). 
Bifogat detta informationsbrev finns en sammanställning över Sappas kanalutbud och erbjudande. 
Beställning ur Sappas kanalutbud görs via Sappas kundtjänst.

För att se digitala kanaler utöver basutbudet krävs en ny CA-modul (den heter Cryptocam) alternativt 
Sappas digitalbox eller HD-box samt ett programkort från Sappa. Vill man kunna använda support 
från Sappa på ett effektivt sätt bör man välja deras digital eller HD-box. Har man en modern TV med 
inbyggd digitalbox och inte vill ha HD-kvalitet och klarar sig utan support från Sappa så räcker det 
alltså med att man skaffar en ny CA-modul i vilken man sätter programkortet från Sappa. Vi har 
pratat med Audio-Video butiken i korsningen Storgatan-Artillerigatan och de ska se till att de har 
denna variant av CA-modul i lager.
Väljer man att gå över till Riksnet/Sappa så kan man säga upp sitt Comhem-avtal utan risk, 
baskanalerna finns ändå kvar utan kostnad i ytterligare minst 10 år. 

Telefoni
Riksnet erbjuder även telefoni över sitt nät. För att beställa telefoni går man till Riksnets web-sida,  
klickar sig fram till Telefoni privat och fyller i beställningsformuläret. Här ska man välja om man vill  
behålla sitt gamla nummer (dvs portera det från befintlig operatör) eller om man vill ha ett nytt  
telefonnummer. OBS här finns en hake, om man vill portera är det viktigt att den som står för det nya 
Riksnet abonnemanget är samma person som står för det befintliga teleabonnemanget. Om inte så 
tillåts inte portering. På beställnigsformuläret finns också en fråga om DHCP där man ska kryssa ja 
(Riksnets bredband tillgodoser det). 
När man beställt får man på posten ett paket med en telefoni-adapter med tillbehör. Denna adapter  
ska anslutas antingen till ett av de fyra datauttagen som finns på den bredare box-delen som finns i 
hallen/förrådet eller till ett datauttag på den trådlösa routern. Vidare ska man ansluta sin telefon eller  
trådlösa telefon till uttaget märkt Phone1 på telefoniadaptern.  Telefoniadaptern konfigurerar sig 
automatiskt och efter några minuter går det bra att ringa ut. Inkommande telefoni fungerar antingen 
när porteringen är genomförd (brukar ta 8-10 dagar) eller när man fått ett nytt telefonnummer 
tilldelat. 

Vad innebär då detta?
Att välja telefoni från Riksnet innebär möjligheter till väsentlig besparing vad rör den fasta avgiften 
speciellt jämfört med Telia. Idag har Telia en grundavgift om 145 kr/mån för fast telefoni. Comhem 
tar 69 kr/mån (vilket kan vara 0 kr om man valt att ta bredband, TV och telefoni från Comhem sk 
Combo). Riksnet vill ha 29 kr/mån i fast avgift. Den rörliga avgiften är 12 öre per minut till det fasta 
nätet i Sverige och 99 öre till mobiltelefoner samt 45 öre i uppkopplingsavgift. Det finns även 

http://www.sappa.se/


möjlighet att välja så kallad ”Flat Rate”. Priser och övriga villkor finns på www.riksnet.se och under 
telefoni privat. Bifogat detta informationsbrev finns en sida om telefoni.

Kabeldragning i lägenheterna
Som vi beskrivet ovan så tar föreningen ansvar för nätet fram till boxen som monterats i 
hallen/förrådet och det är sedan lägenhetsinnehavarnas eget ansvar och kostnad för hur man vill dra 
sitt kablage i lägenheterna. Återigen, vi rekommenderar att man inte rör befintligt Comhem-kablage.

Vi har gjort upp med ett företag som är duktiga på framför allt TV-installationer som erbjuder oss att  
till rimlig kostnad dra kabel. Beroende på hur komplext man vill ha det kan man räkna med en 
kostnad mellan 750 och 1500 kronor.
Den som vill ha hjälp ringen eller skickar en intresseförfrågan till Lars Thorsén på AT-installation
Tel 021-4403830 eller via mail på adressen Lars.thorsen@atinstallation.se

Ange i denna intresseanmälan namn, adress, lägenhetsnummer, kontaktuppgifter, vad ni vill ha hjälp 
med samt lämplig vecka när ni vill ha installationen gjord.

AT-Installation kommer sedan tillbaka med ett antal datum när de kommer hit och genomför jobben 
och ger då förslag på tid för de som anmält intresse. En förutsättning för lågt pris är ju att de kan göra 
många jobb samtidigt och på sätt minimera sitt resande och övrig ställtid.
OBS genomförandet av detta installationsarbete kommer att ske i dialog mellan AT-Installation och  
den enskilde medlemmen. Styrelsen tar inte på sig något koordineringsansvar för detta. Det finns inte 
någon bindning till att använda just AT-Installation, vi vet bara att de är duktiga på det de gör och har  
goda referenser. 

Styrelsen Starrbäcken 2 genom

Sven Forsberg Per Nihén
073-708 1509 070-349 4137
sven.forsberg@svefor.com per@nihlen.org
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Bilaga till informationsbrev om internet, TV och telefoni
Nedanstående analoga kanaler ingår i avtalet med Riksnet/Sappa 

 
Analoga basutbudet av TV-kanaler från Riksnet/Sappa 

SVT 1
SVT 2

TV 3
TV 4

Kanal 5
TV 6

TV 8
Kanal 9

TV 10
TV 11

SVT Barnkanalen
SVT 24

Kunskapskanalen
TV 4 Sport

TV Finland
Discovery

MTV
Sappakanalen


