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BREDBANDSBYTE TILL OWNIT 
 
I detta informationsblad kommer först en beskrivning vad du som medlem 
behöver göra i samband med bredbandsbytet till Ownit längre nere finner du 
även lite allmän information. 
 
Alla 
Hämta ut WIFI-router och TV-box enligt utlämningsschema. Föreningen kan inte 
hålla router och TV box åt enskilda medlemmar så alla behöver kvittera ut dessa. 
Länk till utlämningsschema:  
http://www.karlsvik39.se/wp-
content/uploads/2021/01/Utla%CC%88mningsschema.pdf   
 
Nedan kommer olika exempel på vad du behöver göra beroende på vad du har 
för nuvarande TV- och bredbandsleverantör.  
 

• Om du har TV via antennuttaget från Comhem 
Du har två val, båda kan väljas: 

 
1. Du kan fortsätta att titta på TV på samma sätt som tidigare fram till 

2024-01-31. Därefter behöver du gå över till TV från Ownit.  
 

2. Installera WIFI-routen och TV-boxen från Ownit, du får då följande HD 
kanaler: TV1, TV2, TV4, TV24, Kunskapskanalen samt SD kanalen 
TV6. Du kan då även förmånligt köpa till extra kanaler, för mer 
information se https://www.ownit.se/tv/tv-och-play. Om du väljer detta 
alternativ och du behöver hjälp att dra kablar eller montera eluttag i 
lägenheten vänligen använd blankett för kablage, se länk längre ner. 

 
• Om du har BREDBAND från Comhem 

Du har två val, båda kan väljas: 
 

1. Du kan fortsätta ha bredband från Comhem fram till 2024-01-31, 
därefter behöver du övergå till bredband från Ownit. Observera att 
denna lösning kostar extra för dig som medlem vilket inte bredband 
från Ownit gör.  
 

2. Installera den nya routern från Ownit och aktivera bredbandet, 
därefter kan du logga in på WiFi från dina enheter (exempelvis 
telefoner, datorer, surfpaddor) med de nya inloggningsuppgifterna 
som finns på den nya routern. Detta alternativ är gratis för dig som 
medlem, kom ihåg att avsluta ditt bredbandsabonnemang hos 



 

 
 

Comhem. Om du väljer detta alternativ och du behöver hjälp att dra 
kablar i lägenheten vänligen använd blankett för kablage, se länk 
längre ner. 

 
• Om du har TV från Telenor  

Du behöver installera WIFI-routern och TV-boxen från Ownit, du får då 
följande HD kanaler: TV1, TV2, TV4, TV24, Kunskapskanalen samt SD 
kanalen TV6. Du kan då även förmånligt köpa till extra kanaler, för mer 
information se https://www.ownit.se/tv/tv-och-play.   
Om du väljer detta alternativ och du behöver hjälp att dra kablar eller 
montera eluttag i lägenheten vänligen använd blankett för kablage, se 
länk längre ner. 
 

• Om du har BREDBAND från Telenor 
Du behöver installera den nya WIFI-routen från Ownit och aktivera 
bredbandet, därefter kan du logga in på WiFi från dina enheter 
(exempelvis telefoner, datorer, surfpaddor) igen med de nya 
inloggningsuppgifterna som finns på den nya routern. Ditt abonnemang 
hos Telenor avslutas automatiskt. 

 
Installation 
Hur du installerar WIFI-router samt TV-Box finns beskrivet dels i det 
informationsmaterial som skickats ut från Ownit och dels på Ownits hemsida:  
WIFI-router:  
https://www.ownit.se/kundservice/guider/koppla-in-hardvara/technicolor-799vac-
extreme  
TV-Box: 
https://www.ownit.se/kundservice/guider/tv/kom-igang/hur-kopplar-jag-in-min-tv-
box  
 
Blankett för hjälp med kabeldragning och eluttag:  
http://www.karlsvik39.se/wp-
content/uploads/2021/01/Vidaredragningsblankett.pdf 
 
Finns det inget trådlöst alternativ?  

• Bredband: 
Routern behöver kopplas in med kabel till uttaget, därefter går det att 
trådlöst surfa på internet.  

• TV:  
Om du köper till TV paket för minst 149 kr/månaden samt exempelvis en 
chromecast eller Apple TV (båda förutsätter att du har en nyare TV) kan 
du via ditt Wifi nät och appen Ownit play se på TV utan digitalbox. Mer 
information: https://www.ownit.se/tv/play   



 

 
 

Mer information  
Mer information finner ni på föreningens hemsida: 
https://www.karlsvik39.se/vardag/tv-och-bredband/bredband2021/  
Där finns det även bilder på vilket uttag som hör till Comhem och vilket som för 
närvarande hör till Telenor som 2021-01-21 kommer tas över av Ownit. 
 
Öppet hus 
Har du frågor om bredbandsbytet och vill prata med någon i styrelsen kommer vi 
finnas tillgängliga i föreningslokalen onsdagen 13/1 - fredag 15/1 mellan kl 9-12. 
Vi tar emot en och en så vänligen vänta utanför om någon redan är i 
föreningslokalen. Kom gärna så få som möjligt per hushåll.  
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 


