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Rutiner och regler för Bredband, TV, router och telefoni. 

Rutin enligt beslut av styrelsen 2020-01-23. 

 

1. Beskrivning av ansvarsområden. 
• Bredband, TV, router och telefoni är uppdelat i 2 ansvarsområden. Styrelsen 

och lägenhetsägare. 

 

1. Styrelsen: har tecknat ett Grundavtal med Telia avseende inkommande 

kabel, fördelningscentral och kablage fram till skåp i varje lägenhet 

samt för fastighetsstyrningens behov. 

 I avtalets leverans ingår även Routrar till alla lägenheter och fastighets-

styrning. Routern styr lägenhetens uppkoppling mot Internet och tråd-

löst wifi, TV och telefoni.  

En digitalbox för TV med fjärrkontroll ingår och tillhör varje lägenhet. 

I TVns grundutbud finns Telia Lagom med ca 25 kanaler. 

 Hastigheten i vårt bredband är 100/100 Mbit/s 

 

2. Lägenhetsägare:  

Har möjlighet att använda routerns och grundavtalets funktioner efter 

tecknande av eget avtal med Telia.  

Personliga avtal med Telia måste finnas i varje lägenhet eftersom Telia 

inte tillåter uppkoppling mot Router utan sådant avtal, orsaken till att 

ett sådant avtal måste finnas är att vårt brandvarnarsystem är uppkopp-

lat mot varje enskild router. Vid försäljning av lägenhet har ägaren att 

säga upp avtalet och den nye ägaren måste snarast teckna ett nytt avtal. 

När detta är gjort meddelas någon av styrelsens administratörer att så 

har skett och en ominstallation av brandvarnaren kan ske.  

TV utbudet är stort och frågor om det ställs till Telia. Den som önskar 

ett annat utbud av TV kanaler beställer själv av Telia. Önskas TV i fler 

rum får lägenhetsinnehavaren beställa fler digitalboxar från Telia. 

Telefoni: Lägenhetsägaren kontaktar själv Telia för avtal. 

2. Router. 
• Styrelsen har installerat routern och i den lagt in 2 olika adresser. 

#Telia xxxxxx och #Guest xxxxxx med samma nummer men olika lösenord. 

#Telia är lägenhetsinnehavarens och kan kommunicera med hastigheten för 2,4 

Ghz och 5 Ghz. #Telia har ett lösenord som är stämplat på skalet av Routern. 

Men kan bytas ut av kunnig person. 

#Guest är inställd bara för 2,4 Ghz kommunikation beroende på att lägenhetens 

brandvarnare enbart kan installeras mot 2,4 Ghz 

#Guest har ett av styrelsen beslutat lösenord som inte får bytas så länge nuva-

rande brandvarnarsystem används. 

 

 

 


