
TV, BREDBAND OCH TELEFONI I BRF TOLLARE MARINA 

Föreningen är ansluten via Zitius, d v s Stadsnätet, vilket innebär att boende avseende bredband kan 

välja leverantörer. Hör med respektive leverantör vad som gäller för dig.  

Läs mer på www.zmarket.se 

 

Brf Tollare Marina har avseende TV ett kollektivt avtal med Telia. Det som ingår kostnadsfritt är 

deras ”TV-paket start”.  

Boende behöver kontakta Telia och aktivera sitt hushåll. Tel 90 200 (Aktivering kan göras via Telias 

hemsida men att ringa dem denna gång (trots lång kötid) är att rekommendera för dina personliga 

val och alternativ)   

- TV- startpaket vilket i dagsläget inkluderar 6 st TV-kanaler och 3 st Playtjänster (SVT Play m.fl.) 

- Det finns även vissa förmånliga uppstartpriser och rabatterade abonnemang. 

 

TV-Boxen ARRIS (den svarta pucken, se bild nedanför). Denna tillhör bostaden. Skulle den ändå 

saknas ber du om en ny när du kontaktar Telia för att aktivera ditt hushåll.   

 

  

RYACORE (en mediaomvandlare)  

Denna sitter i ditt mediaskåp/elskåp och hör till bostaden. Den ska inte tas med vid flytt. Se bifogat 

informationsblad: Raycore. 

 

 

MEDIASKÅP / ”ELSKÅPET”  

Internetuppkopplingen kommer in i din lägenhet via en kabel i ditt mediaskåp. Mediaskåpet 

innehåller nätverksuttag för el och kopplingspanel med numrerade uttag. Kopplingspanelens uttag är 

förbundna med datauttag i lägenhetens rum. Datauttagen har motsvarande numrering som 

kopplingspanelen. I Mediaskåpet är aktiv utrustning placerad.  

  

https://zmarket.se/


Här visas en router som är levererad av Telia.  

 

Denna router har WiFi-funktion dvs du kan ansluta datorer trådlöst mot internet. Routern har uttag 

som är markerade med olika färg. Färgerna gäller för just denna Telia-router. 

Det röda uttaget är WAN-uttag. WAN-uttag förbinder routern mot internet via fastighetens nät.  

De gula uttagen är LAN-uttag. Dessa kopplas till ett uttag i kopplingspanelen med ett nummer som 

överensstämmande med datauttaget i lägenheten där du vill ansluta din dator eller TV.  

 

Routern i exemplet kan förbinda 4 datorer/TV. Behövs fler uttag kompletterar din utrustning med en 

switch.  

 

Förbättring av WiFi i lägenheten 

Har du dålig WiFi i lägenheten så kan det bero på att WiFi-signalen från din router dämpas när den 

går genom bredbandskåpet och/eller lägenhetens väggar. Du kan då prova något av nedanstående.  

 

A) FLYTTA UT ROUTERN Den inkommande internetkabeln är från början kopplad till din router. 

Koppla ur routern och placera den vid ett datauttag där det passar dig. I vardagsrummet nära din tv 

kan till exempel vara en bra plats. Där finns oftast både datauttag, eluttag och eventuell tv-box.  

Koppla om Koppla den inkommande internetkabeln till den port i mediaskåpet som motsvarar det 

rum du vill koppla till. I detta exempel väljer vi vardagsrummet, uttag 1.  

Koppla sedan routerns WAN-port till datauttaget i väggen, uttag 1. Nu har din router 

internetuppkoppling och en bättre placering, och du kan surfa trådlöst med datorer, surfplattor, 

mobiler och andra prylar via ditt WiFi.  

Inkopplingar i andra rum  

Om du vill kunna surfa via kabel i andra rum behöver du göra fler omkopplingar, och då behöver det 

finnas en switch i ditt mediaskåp.  

Koppla kopplingspanelens uttag 2 till switchen.  

Koppla någon av routerns LAN-portar till datauttaget i väggen, uttag 2.  

Nu är din router kopplad till switchen, och du kan göra fler kopplingar mellan switchen och 

kopplingspanelens andra uttag som leder till datauttag i de andra rummen. Genom att till exempel 

koppla port 3 i mediaskåpet till switchen, kan du surfa via kabel i rummet med datauttag 3.  

 

B) INSTALLERA EN WIFI-EXTENDER Om du vill ha kvar routern i mediaskåpet men ändå få bättre WiFi 

kan du i stället installera en WiFi-extender eller en Accesspunkt. I länken nedan hittar du information 

om WiFi-extender.  

Vill du ha fler tips på hur du trimmar ditt WiFi hemma? Kolla in www.telia.se/wifi-guiden. 

http://www.telia.se/wifi-guiden

