
 

Beställ den kostnadsfria digitalboxen nu. Ring 

ComHem på telefonnummer 90222 
 I januari 2017 påbörjas nedsläckningen av kabel tv nätet i LIBOs fastigheter. Kabel TV 

nätet ersätts av det öppna fiberbaserade bredbandsnätet 

 

 

 

     TV antennuttag                        Nätverksuttag 

 Beställ NU den kostnadsfria digitalboxen som du måste ha för att kunna titta på TV. 

Ring ComHem på 90222 för att beställa digitalboxen. Du behöver inte teckna något 

extra avtal med ytterligare kanaler om du inte vill. Har du redan en digitalbox 

ansluten till nätverksuttaget påverkas du inte av kabel TV nedsläckningen. 

 

 

 

 

 

 

 Installera digitalboxen när du fått hem den och prova så att du får in nedan kanaler 

via digitalboxen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Har du problem, frågor eller inte får in ovan TV kanaler via digitalboxen så kontaktar 

du ComHem på telefonnummer 90222 för att felanmäla. 



 

Order the free digital TV decoder now. Call 

ComHem at number 90222 
 

 In January 2017 will the shutdown begin of the analogue coaxial TV network at LIBOs 

properties. The analogue coaxial TV network will be replaced by fibernetwork. 

 

 

 

Aerial socket      Network socket 

 Order NOW the digital TV decoder for free. You need the digital TV decoder to be 

able to watch TV. Call ComHem at 90222 to order the digital TV decoder. You do not 

need to sign any extra contract for more channels if you don’t want that. If you 

already have a digital TV decoder attached to the network socket you will not be 

affected by the shutdown of the coaxial network. 

 

 

 

 

 Once you have received the digital TV decoder shall you install the decoder and test 

so you receive the channel below thru the digital TV decoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact ComHem at phone number 90222 if you experience any problem, have 

questions or don’t receives the TV channels above. 

 



 
 

I januari 2017 påbörjas nedsläckningen av Kabel TV utbudet i LIBOs 

fastigheter 

De kanaler som kostnadsfritt kommer att finnas kvar är för närvarande SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, 

Kunskapskanalen, TV4, TV6, Access TV, SVT1 HD, SVT2 HD och Fox. Utbudet kan komma att förändras. Det enda du 

behöver göra för att se dessa kanaler som hyresgäst hos LIBO är att beställa en digitalbox för fibernätet från Com 

Hems kundservice på telefon 90 222. Denna (1 st) digitalbox är kostnadsfri och tillhör lägenheten. Kom ihåg att 

beställa denna i god tid före januari 2017, då nedsläckningen av kabel TV nätet påbörjas i LIBOs fastigheter.  

Utöver ovanstående erbjuder vi idag ett stort utbud av kanaler, vilka ni hyresgäster kan komplettera genom att gå in 

på www.liboportalen.se. Dessa kanaler är dock inte kostnadsfria. 

De legala krav som ställs på oss som hyresvärd är att tillhandahålla det sk. ”Must carry‐utbudet”. ”Must carry” är 

idag i praktiken; SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen 

De tillkommande kanaler som genom åren LIBO:s TV‐utbud har utökats med har aldrig medfört någon hyresökning. 

Därför kommer inskränkningen av kanaler nu heller inte medföra någon hyresreduktion. En fråga som har funnits 

med i hyresförhandlingarna. 

Tvärtom har samtliga lägenheter fått en standardhöjning i och med det lägenhetsnät för data/tv/tele vi byggt. En 

standardhöjning som i sig ger oss rätt att höja hyran, men vi har valt att låta bli. 

Att vi sedan tvingas göra den besparing i våra kostnader som kanalbortfallet innebär, har sin grund i de låga 

hyreshöjningar som de senaste årens hyresförhandlingar har inneburit.  

LINDESBERGSBOSTÄDER AB 

 

In January 2017 will the shutdown of the Cable TV network begin at 

LIBOs properties 

The TV channels that will remain for free is currently SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, TV6, 

Access TV, SVT1 HD, SVT2 HD and Fox. The range can be changed. The only thing you need to do to see these 

channels, as a tenant of Libo, is to order a digital TV decoder from ComHem customer service. Call ComHem 

customer service at phone number 90 222. This (1) digital TV decoder is free and belongs to the apartment. 

Remember to order the digital TV decoder in advance before January 2017. 

In addition to the above, we now offer a wide range of channels and other services such as broadband and 

telephone in the fiber network via our service providers, which you as tenant can supplement and order by browse 

to www.liboportalen.se. These channels are not free. 

The legal demands that we as landlord must provide is the Must carry offer. Must carry is today SVT1, SVT2, SVT24, 

Barnkanalen and Kunskapskanalen. 

The additional channels that LIBO has provided during the years has never resulted in a rent increase, therefore will 

the decrease of channels not lead to a rent decrease. This has been in thought during rental negotiations. 

On the contrary has all apartments got a higher standard since we installed the network for data/TV/broadband in 

the apartments. A standard raise that gives us right to higher the rent, but we have chosen to not do this. 

The fact that we are forced to make the savings in our costs as channel dropout means, is due to the low rent 

increases in recent years lease negotiations have resulted. 
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Höjd standard, Dags för modernt fibernät och nedsläckning av det gamla analoga kabel‐TV nätet samt avveckling 

av det analoga kopparbaserade telefonnätet. 

För att höja standarden har vi fiber anslutit våra fastigheter och kan därför erbjuda våra hyresgäster tillgång till ett snabbt 

fiberbaserat bredbandsnät.  

Att själv kunna välja TV utbud, tele – och bredbandsoperatör utifrån sina behov tycker vi är viktigt, en fiberanslutning 

möjliggör ett större utbud av tjänsteleverantörer. 

Bredbandsnätet är ett så kallat Öppet nät som erbjuder dig tjänster från flera konkurrerande leverantörer. Via 

bredbandsnätet kan du få bredband (internet), telefoni samt TV med möjlighet till HDTV och olika kanalpaket. Antalet nya 

och spännande tjänster och leverantörer i bredbandsnätet växer ständigt. 

Telia har påbörjat avvecklingen av det analoga kopparbaserade telefonnätet. I Lindesbergs kommun kommer Telia 

under november 2016 att stänga ner telestationer i ytterområdena. Än så länge så är inga av LIBOs fastigheter 

påverkade av detta, men på sikt kommer även Telia stänga ner telestationer som påverkar LIBOs fastigheter. Detta 

betyder att du än så länge kan ha kvar ditt TV, bredband och telefonabonnemang hos befintlig leverantör i det 

kopparbaserade telefonnätet, men i och med att LIBOs fastigheter är anslutna till det öppna fibernätet så kan du redan 

nu gå ifrån det kopparbaserade telefonnätet och använda det fiberbaserade bredbandsnätet för TV, Bredband 

(Internet) samt bredband/IP telefoni.  

 

TV via fiber 
För att kunna se det digitala TV‐startutbudet måste ni ha en digitalbox som ni beställer via Com Hems kundservice, se mer 

info under avsnittet ”Digitalt Startutbud”. Digitalboxen ansluts till TV:n via en s.k. HDMI‐kabel alternativt en SCART kontakt 

om ni har en äldre TV. Önskar ni ytterligare TV‐kanaler utöver det digitala startutbudet måste ni kontakta någon av de 

tjänsteleverantörerna som finns för det fiberbaserade bredbandsnätet, mer information vilka tjänsteleverantörer som 

finns tillgängliga hittar du under avsnittet ”Tjänsteleverantörer”. 

 

BREDBAND (internet) via fiber 
Vill du ha bredbandsanslutning (internet) via det öppna fibernätet måste du teckna ett bredbandsabonnemang hos någon 

av de tjänsteleverantörer som finns för det fiberbaserade bredbandsnätet, mer information vilka tjänsteleverantörer som 

finns tillgängliga hittar du under avsnittet ”Tjänsteleverantörer”. 

 

TELEFONI via fiber 
Avser du att byta till bredband/IP telefoni måste du teckna ett bredband/IP telefonabonnemang hos någon av de 

tjänsteleverantörer som finns för det fiberbaserade bredbandsnätet. Finns inte den tjänsteleverantör som du har idag som 

tjänsteleverantör i det fiberbaserade bredbandsnätet så kan de flesta tjänsteleverantörer överföra telefonnummer mellan 

varandra så att du kan behålla ditt nuvarande telefonnummer, mer information vilka tjänsteleverantörer som finns 

tillgängliga hittar du under avsnittet ”Tjänsteleverantörer”. 

TÄNK PÅ att du eventuellt måste säga upp ditt befintliga TV, Bredband (internet) eller Telefon abonnemang/avtal för det 

fasta telenätet/kabel TV nätet om du avser att använda det öppna fibernätet för dessa tjänster. Har du TV, Bredband 

(internet) eller Telefon tjänsten idag hos en leverantör som också finns i det fiberbaserade bredbandsnätet så kontrollera 

om dina nuvarande tjänster går att föra över till ett nytt fiberbaserat abonnemang/avtal. Kontrollera också om du endast 

kan teckna ett bredband/IP telefon abonnemang eller om du också måste ha ett bredbandabonnemang för att kunna 

använda bredband/IP telefoni. 

 

 

 

 



 
 
DIGITALT STARTUTBUD 
Efter förhandling med Hyresgästföreningen kommer du som hyresgäst, kostnadsfritt genom ett gruppavtal med Com 

Hem att få tillgång till ett Digitalt Startutbud, som för närvarande (juni 2016) omfattar följande kanaler (utbudet kan 

komma att förändras) 

 

För att kunna titta på kanalerna behöver du beställa en digitalbox för fibernätet från Com Hems kundservice på 

telefon 90 222. Boxen ingår kostnadsfritt. Boxen och dess kablage tillhör lägenheten och ska därför lämnas kvar i 

lägenheten vid avflytt. 

TJÄNSTELEVERANTÖRER 

Genom vår Kommunikations Operatör (KO) iTUX, en av Sveriges största kommunikationsoperatörer,  kan vi erbjuda 

ett attraktivt tjänsteutbud inom TV, bredband och telefoni.  

iTUX har en portal på internet med adressen www.liboportalen.se där hittar ni alla aktuella tjänsteleverantörer, 

priser och erbjudanden samt beställer tjänster i bredbandsnätet, du kan också ringa någon av tjänsteleverantörerna 

direkt. 

Nedan anges de tjänsteleverantörer som för närvarande (juni 2016) finns med i nätet via iTUX. Utbudet av 

tjänsteleverantörer kan komma att förändras över tiden. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELANMÄLAN och frågor samt hjälp att koppla in TV, Bredband eller telefoni 

Har du fel eller problem att koppla in och komma igång med din TV, bredband eller telefonitjänst,  ska du ALLTID 

kontakta din tjänsteleverantör för felanmälan eller assistans. 

Frågor om TV, Bredband, Telefon, avtal, kanalutbud, abonnemangskostnad, tekniska frågor, erbjudanden, 

abonnemang samt andra tjänster i det fiberbaserade bredbandsnätet mm besvaras av respektive 

tjänsteleverantör. 

Välkommen till den moderna digitala världen, och tack för att du väljer tjänster från Liboportalen! 

 
 



 

 
Frågor och svar 
 
1. Vilket fibernät får jag?  
Ett öppet bredbandsnät fyllt med tjänster från Sveriges bästa tjänsteleverantörer. Du kan som hyresgäst hos LIBO 
beställa tjänster och välja fritt mellan tjänsteleverantörerna i nätet. 
 
2. Vilka står bakom det nya bredbandsnätet?  
Det är Lindesberg Bostäder AB (LIBO) och Fastigheter i Linde AB (FALAB) som fastighetsägare som tillsammans med 
iTUX står bakom bredbandsnätet. iTUX förser nätet med innehåll via de många konkurrerande 
tjänsteleverantörerna.  
 
3. Måste jag ansluta mig och min lägenhet?  
Lindesberg Bostäder AB (LIBO) och Fastigheter i Linde AB (FALAB) har beslutat, i egenskap av fastighetsägare, att 
utveckla standarden på sina fastigheter genom att erbjuda hyresgästerna fibernät. Installationen kommer att göras 
även om du inte önskar utnyttja det nya bredbandsnätet.  
 
4. Vad kommer anslutningen att kosta mig?  
Installationen av fiberanslutningen och fastighetsnätet kommer inte innebära någon kostnad för dig. 
  
5. När kommer bredbandet att installeras hos mig?  
Flera av LIBOs och FALABs fastigheter är redan anslutna till det fiberbaserade bredbandsnätet, senast december 
2016 kommer hela LIBOs och delar av FALABs fastighetsbestånd vara anslutna. 
 
6. Vilket utbud kan jag välja?  
Önskar du större utbud eller internet och telefoni utöver det som det digitala startutbudet erbjuder, finns alla 
leverantörer och tjänsteutbud på www.liboportalen.se 
 
7. Vilka kanaler ingår i det digitala startutbudet?  
Basutbudet för TV har förhandlats med Hyresgästföreningen och de kanaler som för närvarande (juni 2016) ingår är 
SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, TV6 Axess TV och FOX.  
 
8. Vad behöver jag för att se det digitala startutbudet? 
För att kunna se det digitala startutbudet måste du ha en digitalbox från ComHem. Du beställer digitalboxen från 
ComHem kundservice på telefon 90 222. Boxen ingår kostnadsfritt. Boxen och dess kablage tillhör lägenheten och 
ska därför lämnas kvar i lägenheten vid avflytt. Din TV måste vara utrustad med en HDMI‐kontakt alternativt en 
SCART kontakt då digitalboxen ansluts till TV:n via en HDMI‐kabel alternativt en SCART kontakt. 

 
9. Var placeras medieomvandlaren (CPE/Hemmanod) och varför behövs den?  
Medieomvandlaren även kallad CPE (Customer Premises Equipment) eller hemmanod omvandlar fiberns optiska 
signal till en elektronisk signal och gör det möjligt att ansluta olika typer av utrustning för tv, bredband och telefoni. 
Medieomvandlaren placeras endera i mediaskåpet i lägenheten alternativt i hallen eller eventuellt på annan plats i 
lägenheten. 
 
10. Vilka är nätets begränsningar?  
Ibland får man besked av tjänsteleverantörernas kundtjänst ‐ "det kan vi inte leverera i iTUX/LIBOs bredbandsnät". 
Begränsningen är inte ifrån iTUX/LIBOs näts sida, varken tekniskt eller kommersiellt. Bredbandsnätet är byggt för att 
kunna leverera 1000 Mbit/s hem till er och TV till flera samtidiga tv‐apparater. Ibland är tjänsteleverantörernas 
kundtjänster inte medvetna om att detta är ett så kallat Gignät (1000 Mbit/s) och tror att de inte kan leverera sina 
tv‐tjänster fullt ut. Vad gäller hastigheten på internettjänster så är hastigheter upp till 1000 Mbit/s möjligt. När 
kundtjänsterna hos leverantörerna säger "det kan vi inte leverera i iTUX\LIBOs bredbandsnät" menar de egentligen 
"det kan vi inte sälja". Det är upp till var och en av tjänsteleverantörerna vilket utbud de erbjuder i varje nät. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
11. Hur ser en installation ut?  
Lägenheten är utrustad med ett nätverk, i hallen finns ett medieskåp. Från medieskåpet är nätverket draget till 
nätverksuttag i lägenheten. Varje nätverksuttag är märkt med en siffra (1, 2, 3 osv), motsvarande siffra (1, 2, 3 osv) 
finner du på patchpanelen i mediaskåpet, se bilderna. 

För att få ut beställd tjänst till något av nätverksuttagen i lägenheten måste man koppla med hjälp av en kabel (sk 
patchkabel). 

Ta reda på numret på det nätverksuttag* som du vill använda. Anslut patchkabeln* från medieomvandlaren* 
(CPE):n till motsvarande numrerade uttag i patchpanelen* i mediaskåpet, se bilden. 

 
Nedan ser du en medieomvandlare (18x18cm) eller CPE/Hemmanod som det också kallas. Medieomvandlaren sitter 
monterad i medieskåpen i respektive lägenhet. De fem LAN portarna /uttagen på undersidan av medieomvandlaren 
kan användas till internet, tv och telefoni. Du kan använda vilket uttag du vill, medieomvandlaren känner själv av vad 
som kopplas in. De två översta lamporna ska lysa grönt, det tredje ska lysa orange vid aktivering mot nätet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     5 st LAN portar 
 
 
 
Det här indikerar lamporna på medieomvandlaren (CPE/Hemmanod) 
 
POWER: Grön = CPE strömsatt 
                Svart = CPE inte strömsatt 
 
STATUS: Grön = OK 
                Orange = Lyser orange under uppstart. Om STATUS lampan 
          lyser orange under en längre tid (flera minuter) skall 
          du kontakta din tjänsteleverantör du beställt bredband 
          ifrån. 
                Orange blinkande = Söker mjukvara. Om STATUS lampan blinkar 

  orange under en längre tid (flera minuter) skall 
             du kontakta din tjänsteleverantör du beställt  

  bredband ifrån. 
 
 
WAN: Orange = OK, du är ansluten till det öppna fibernätet med max 1000Mbit/s 
          Grön = INTE OK, du är ansluten till det öppna fibernätet med max 100Mbit/s 
 
LAN 1 – LAN 5: Grön = OK, indikerar att du har anslutit utrustning till LAN port 1-5  
     med max 1000Mbit/s 
     Orange = OK, indikerar att du anslutit utrustning till LAN port 1-5 med 
     Med max 100Mbit/s 
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Det finns tre olika medieskåp installerade i LIBOs fastigheter och nedan ser du de olika varianterna. 
 
Medieskåp variant A, vanligast förekommande 
På bilden ser du en medieomvandlare (CPE/Hemmanod) (18x18cm) installerad i medieskåp, variant A 
 
 
 
Numrerad *patchpanel 
 
*Patchkabel 
 
*Medieomvandlare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Numrerat  
 Nätverksuttag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediaskåp Variant B (Bättringsvägen) 
På bilden ser du en medieomvandlare (CPE/Hemmanod) (18x18cm) installerad i medieskåp, variant B 
 
 
 
 
Numrerad *patchpanel 
 
*Patchkabel 
 
*Medieomvandlare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Numrerat  
 Nätverksuttag 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
12. Finns det WiFi i medieomvandlaren?  
Nej, det är ingen trådlös router. Önskas WiFi får du som hyresgäst själv ombesörja detta. Vanligtvis följer trådlös 
router med när abonnemang tecknas med tjänsteleverantören. 
 
13. Kan jag välja Telia?  
Telia har själva valt att inte finnas med som en tjänsteleverantör i iTUX/LIBOs fiberbaserade bredbandsnät.  
Oberoende av vald tjänsteleverantör kan man behålla sitt befintliga telefonnummer, eventuellt tas en mindre 
engångsavgift ut för flytt av nummer, kontakta aktuell tjänsteleverantör för mer information. Om du har en Telia epost 
adress så kan du flytta över den till ditt Telia mobil abonnemang, kontakta Telia för mer information. 
 
14. Hur fungerar driften av fibernätet och vad händer om det blir problem med fibern, t.ex. om den grävs av?  
LIBOs kommunikationsoperatör iTUX övervakar och tar hand om driften av fibernätet dygnet runt.  
Skulle olyckan vara framme och en fiberkabel grävs av går det larm till avtalad jourverksamhet som åker ut och 
åtgärdar felet. Vid problem ska du som hyresgäst ALLTID felanmäla till din tjänsteleverantör.  
 
 
15. Måste jag välja en viss hastighet för att kunna se på TV?  
Nej, TV har en egen utgång ur medieomvandlaren med en dedikerad bandbredd som inte påverkar internets 
bandbredd.  
 
16. Kan jag ansluta flera TV-apparater?  
Ja, varje tjänsteleverantör har olika lösningar (finns även trådlösa lösningar), vi hänvisar till deras respektive hemsidor 
eller kundservice. Till varje lägenhet tillhör EN digitalbox från Com Hem för att kunna se det digitala startutbudet, se 
fråga 8. 
 
17. Hur fungerar mitt hemlarm?  
De större larmföretagen har en GSM-baserad lösning (d v s via mobilnätet), kontakta din larmleverantör för mer 
information. Det finns även tjänsteleverantörer som erbjuder larm med utökad funktionalitet via fiberanslutning.  
 
18. Om jag har trygghetslarm?  
Alla boende i Lindesberg kommun som tidigare haft trygghetslarm har fått dessa ersatta med GSM-baserade larm. 
Detta gäller även för hemtjänsten och alla nya trygghetslarmlarm som installeras. Dessa larm påverkas då inte av 
fiberinstallationen. Se kommunens hemsida för mer information om trygghetslarm. http://www.lindesberg.se/10/om-
webbplatsen/nyhetsarkiv/nyheter/2016-10-20-trygghetslarm---fran-analog-till-digitalt.html 

 
19. Vad är en kommunikationsoperatör?  
LIBO har slutit avtal med kommunikationsoperatören iTUX för drift av nätet. iTUX sköter den aktiva utrustningen i 
nätet som består av switchar och routrar och annat. iTUX har i sin tur avtal med tjänsteleverantörer som erbjuder sina 
tjänster i nätet. Läs mer om tjänsteleverantörernas utbud på www.liboportalen.se.  
 
20. Vad är en tjänsteleverantör?  
Ett företag som erbjuder tjänster inom bredband, TV och telefoni i det fiberbaserade bredbandsnätet. Exempel på 
tjänsteleverantörer är Com hem, Tele2, Canal Digital, Bredband 2, Bahnhof, Viasat, Bredbandsbolaget m.fl. Du kan 
läsa mer om tjänsteutbudet på www.liboportalen.se. 
 
21. Vad är skillnaden mellan mobilt bredband och bredbandsnätet?  
Enkelt sammanfattat får du som kund tillgång till bättre och snabbare tjänster till lägre priser i det öppna nätet. Mobilt 
bredband använder mobiloperatörernas nät (3G + 4G). Hastigheten är bland annat beroende av avstånd från 
närmaste mast, mottagningsförhållanden samt hur många som samtidigt är uppkopplade mot sändaren. Ju fler som 
delar samma bandbredd, ju sämre kapacitet för var och en. I bredbandsnätet i din fastighet har varje bostad egen 
fiberoptisk anslutning som fungerar helt oberoende av geografi och antal användare. Hastigheten är idag upp till 1000 
Mbit/s. I framtiden går det att med små justeringar uppgradera hastigheten ännu mer.  
 
22. Vad är det för skillnad mellan bredband via ADSL och det öppna bredbandsnätet?  
Enkelt sammanfattat får du som kund tillgång till bättre och snabbare tjänster till lägre priser i det öppna nätet. Rent 
tekniskt beror det på att det nya bredbandsnätet i din fastighet är byggt med fiberoptik som har i det närmaste 
obegränsad kapacitet och är oberoende av avstånd. Med ADSL utnyttjas telefonnätets kopparledningar för 
överföringen. Det innebär att digitala signaler omvandlas till analoga med hjälp av ett modem. Hastigheten beror på 
flera faktorer, viktigast är telefonnätets kvalitet och avståndet till telestationen.  
 
 
 
 



 
 
23. Hur länge kan jag titta på TV-kanalerna via koaxialnätet istället för det fiberbaserade bredbandsnätet?  
Nedsläckningen av koaxialnätet kommer att påbörjas i januari 2017. 

 
24. Vart vänder jag mig om jag har fel eller problem 
Om du behöver hjälp att koppla in din utrustning eller har fel eller problem med din TV, bredband (internet) eller 
telefonitjänst ska du alltid kontakta din tjänsteleverantör. Om felet inte är hos tjänsteleverantören så kontaktar de 
kommunikationsoperatören som i sin tur agerar enligt sina rutiner och åtgärdar felet. 
 

 

 

Visste du...  

 

...att man i en enda hårstråtunn optisk fiber lyckats skicka data med över 20 Tbit/s?  

‐ Jaha, säger du och undrar vad det innebär.  

 

20 Tbit/s, eller terabit, är 20 tusen miljarder databiter på en sekund, eller 20 000 miljoner Mbit/s. I alla fall kan du 

ladda hem två‐tre långfilmer i HD på 0,5 sekunder.  

 

Därför kommer kopparnäten inte att hänga med i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIKTIG information 
 

1. Som vi tidigare informerat om så påbörjas Kabel TV 

nedsläckningen i LIBOs fastigheter i Januari 2017, detta betyder 

att du inte får in några TV kanaler om din TV är ansluten till TV 

antennuttaget. Du måste ha en digitalbox ansluten till ett 

nätverksuttag för att kunna titta på TV.  

 

 

 

 
 

                TV antennuttag                    Nätverksuttag 

 

2. Beställ redan nu den kostnadsfria digitalboxen från ComHem 

på telefonnummer 90222. Du behöver INTE teckna något extra 

avtal med ytterligare kanaler om du inte vill det. Har du redan 

en digitalbox som är ansluten till ett nätverksuttag så påverkas 

du inte av nedsläckningen. 

 

3. Installera digitalboxen när du fått hem den och prova så att du 

får in nedan kanaler via digitalboxen. 

 

 

4. Har du problem, frågor eller inte får in ovan TV kanaler via 

digitalboxen så kontaktar du ComHem på telefonnummer 

90222 för hjälp. 

 

 

 



 

IMPORTANT information  
 

1. As we informed about earlier will the shutdown of the old 

analogue coaxial TV network at LIBOs properties start in Januari 

2017, if you have your TV connected to the aerial socket you will 

no longer receive any TV channels. You need a digital TV decoder 

connected to a network socket to be able to receive TV channels. 

 

 
    

                 Aerial socket      Network socket 
 

2. Call ComHem now at number 90222 to order your digital TV 

decoder for free. You do NOT need to sign any extra contract for 

more channels if you don’t want that. If you already have a digital 

TV decoder attached to a network socket you will not be affected 

by the shutdown of the coaxial network. 

 
3.  When you have received the digital TV decoder shall you install 

and test that you receive the below channels through the digital 

TV decoder. 

 

 

4.  If you have any problem, questions or do not receives the 

channels above shall you contact ComHem at number 90222 for 

help. 

 

 



 

 معلومات حول قنوات التلفزيون
 

1سيبدأ تحديث القنوات الجديده. 2017  في شهر كانون الثاني    

الكهرباء الخاص بالتلفزيونسينتهي استعمال القنوات التلفزيونيه عن طريق موصل   

 وسيبدأ استعمال صندوق القنوات الذي سيتصل بالموصل الكهربائي الخاص بشبكة األنترنيت

 

  

 

 
                                                                    موصل التلفزيون                                  موصل شبكة االنترنيت

 

 

 

2. 90222األتصال والحجز من االن من شركة كوم هم على الرقم  يرجى  

 وستحصل على صندوق للقنوات مجانا كما انكم لستم ملزمين بتوقيع عقد معين مع الشركه

 وذا كنتم تملكون مسبقا صندوقا للقنوات فلستم بحاجه لحجز الصندوق وسوف لن تتأثر 

 القنوات التي تمتلكونها مسبقا.

 

3فور استالمه وتأكد من انه يعمل وكل شيىء على مايرام. اربط الصندوق  

 

 

 

4عند حدوث مشكله أو التستطيع الوصول الى القنوات اتصل بشركة .   

لتحصل على المساعده  90222على الرقم  Com hem 

                   

 

 

 



 

Warbixin muhiim ah kuna sabsan TV 

 

1. januari 2017 waxa bilaaban doona in fiilada Tv ga in ay go,do,taa uu 
macneheedu yahay in aanan wax tv kanaler ah uusan kuu shaqeyn 

doonin khasab in aad heysato digitalbox lagu xiriiriyo netka guriga si 

aad ku fiirsatao tv. 

 

 

 

      Godka laga qaato Tvga            Godka laga qato internedka 

2. Dalbo islamaanta waa lacagla,aan digitalboxka waxa uu kaaga 

imaana yaa shirkada COM HEMM waxa aad ka wacan kartaa tellfon 

nr 90222. Uma baahnid in aad codsato kanaalo dheeri ah hadii 

aadan adigu rabin. HADII aad heysato maanta ama aad horay 

udalbatay uma baahnid in aad dalbato markale kumana quseyso 

waayo tv gaag waa uu kuu shaqeyn doonaa. 

 

3. Horay ka rakib hadii uu kuu yimaado digitalbox tijaabi si aad u 

aragto kanalada ka soo baxayo digitalboxka. 

 

 

 

4. Hadii aad lakulanto wax cilad ah aad qabto su,aalo ama ama 

kanaladu ay kuu soo galiwaayaan waxa aad la xiriiree Shirkada COM 

HEM telefonnr 90222 waxa aad ka heli doontaa caawinaad 


