
Meddelande från styrelsen 

Nya avtal som gäller alla: 

1000/1000 Mbit/s från Bahnhof och digitala kanaler från Com Hem 

 

 
Brf Kandidaten har tecknat ett nytt internetavtal med Bahnhof. Den 29 januari kommer alla 
lägenheter att bli uppgraderade kostnadsfritt till 1000/1000 Mbit/s. Medföljande router 
kommer styrelsen att dela ut måndag 22/1 18:00 - 19:00 och tisdag 23/1 19:00 - 20:00 på 
våning 6 i alla 3 hus.  
 
Nytt tv-avtal med Com Hem. Alla lägenheter kommer få ett digitalt tv-utbud med hjälp av en 
kostnadsfri digitalbox. Alla lägenheter kommer även få tillgång till Com Hem Play där man 
kan titta på alla sina kanaler på datorn eller mobilen. Vill man uppgradera till ett större utbud 
i framtiden så har vår förening 80 kr/mån rabatt på alla tv-paket. De analoga kanalerna som 
finns idag kommer fortsätta vara aktiva. 
 

Vad behöver jag göra? 
 

● Hämta ut din router på våning 6 i ditt hus antingen: 
Måndag 22/1 mellan 18:00 - 19:00. 
Tisdag 23/1 mellan 19:00 - 20:00. 
  

● Surfa in på www.comhem.se/gruppavtal och fyll in din adress. Därefter kan du 
beställa TV-baspaketet inklusive en HD-digitalbox/HD-modul kostnadsfritt. 

 
 
 

 
The board has signed new contracts for internet and TV 

 
On January 29th Bahnhof will upgrade every apartment to 1000/1000 Mbit/s free of charge.  
Please check out your new router on the 6th floor in your building either: 
Monday 22/1 between 6 p.m - 7 p.m or Tuesday 23/1 between 7 p.m - 8 p.m. 
 
You can now order a HD-tuner from Com Hem free of charge. The new contract includes 
their Com Hem Play service that lets you watch TV on your computer or smartphone. Visit 
www.comhem.se/gruppavtal and type in your address, then you can order their 
“TV-bas” package free of charge.  
If there are any problems please call their support: 0775 - 17 17 20. 
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