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Internet, TV och paraboler 
    

 

INTERNET 

 

I hallen på alla lägenheter, vanligtvis bredvid telefonjacket, finns ett datauttag för internet.  

Det kan finnas på annan plats om lägenheten är ombyggd/renoverad. I månadsavgiften 

(hyran) ingår internet med 100Mb/s genom Ownit, högre hastighet kan beställas från Ownit, 

08 - 525 07 300, www.ownit.nu.  

 

VIKTIGT: För att få tillgång till Internet måste man kontakta Ownit. 

 

Internet kan också beställas från ComHem, men det ingår INTE i månadsavgiften. Internet 

från ComHem får man betala själv.Uttag för internet från ComHem finns i TV-uttaget. Det 

går också att beställa internet från andra bolag via telefonjacket. Det ingår inte heller i 

månadsavgiften. 

 

KABEL-TV 

 

I månadsavgiften ingår kabel-TV från ComHem, Medium-paketet.  (2014-09-01) 

Då ingår standard digitalbox och de vanliga kanalerna finns som analogt utbud.  

Observera att ComHem kan ändra vilket kanalpaket som ingår i vårt avtal vid nytecknande. 

Det kanalpaketet du har ändras inte när ComHem ändrar avtalet med föreningen. Avtal måste 

tecknas med ComHem, 0775-171720, av varje lägenhetsinnehavare för att få digitalbox och 

kort.  

 

Behöver man fler kanaler får man betala de extra kanalerna själv. Vill man ha ett annat 

kanalpaket får man en rabatt på ca. 200:- på det kanalpaketet. Vill man ha en annan digitalbox 

än standard, får man betala den själv. Vid ändring, kontakta ComHem, 0775-171720.  

 

VIKTIGT: Tala om att ni bor på Heimdalsgatan i Märsta och har gruppavtal. 

 

PARABOLER 

 

Reglerna för montering av paraboler i brf Märstahus 2: 

 parabolen måste monteras inom balkongutrymmet 

 ingen del av parabolen får sticka ut över balkongräcket 

 paraboler får inte sättas upp utanför fönster, på husets fasad eller på taket. 

 parabolen måste monteras på ett säkert sätt men inte sättas fast i balkongväggar eller 

balkongräcke. 

 Om parabolreglerna inte följs kan föreningen hos kronofogdemyndigheten begära 

handräckning att parabolen nedmonteras. 

 

TV-kanaler utöver grundutbudet kan beställas hos ComHem.  

 

http://www.ownit.nu/

