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Brf Smaragden Öppet Hus 21 mars - Kabelteve 
 

Måste jag göra något nu? 
Nej. Det händer inget med tv-kanalerna i februari eller i mars. Föreningens nya avtal 
med Canal Digital startar operativt och tekniskt den 2 april 2013. 
 

Återsänd gamla boxen till Tele 2   
Tele 2 begär tillbaka de gamla digitalboxarna och varje person med ett aktivt Tele2TV-
abonnemang ska hämta en returkartong med portoetikett under februari. Boxen skickar 
du tillbaka till Tele2 efter den 1 april. Eventuella fakturor på dessa abonnemang som 
avser en period efter den 1 april kommer att krediteras av Tele2:s kundtjänst. 
 

Behöver Canal Digital komma in i min lägenhet? 
Nej. Det är samma hål i väggen som används som Tele2 använder idag. 
 

Nya boxen delas ut den 21 mars 
Hämta din nya Canal Digital-box på Öppet Hus 21 mars, plats: Orminge skola 
18.00 – 19.00 välkomnas jämna nummer på Ormingeringen: 2, 4, 6, 8 osv. till 30. 
19.00 – 20.00 välkomnas ojämna nummer: 1, 3, 5, 7, 9 osv. till 31. 
20.00 – 21.00 sista timmen är det troligen mindre trängsel. Välkomna då också! 
 
Styrelsen tar emot vid olika stationer och du måste komma ihåg ditt lägenhetsnummer. 
(Står på ytterdörren). Om du inte kan hämta boxen, be din granne som du ger en 
fullmakt med ditt lägenhetsnummer på.  
Canal Digital är också på plats och svarar på frågor vid sina stationer.  
 

Vad händer sen? 
Den 2 april sker omläggningen och vi får räkna med driftstörningar under dagens lopp. 
Du måste göra en kanalsökning på din TV när du kopplat in din nya box. Kanalplatserna 
finner du i bifogad kanalplan. I bruksanvisningen till din TV står det hur du ställer in 
kanalplatser. Om du skulle behöva hjälp med att ställa om din TV, kontakta butiken där 
du köpte den.  
 

Välkomna till Orminge skola den 21 mars! 
Styrelsen i Brf Smaragden 
 

P.S. Du som är extra engagerad i tv-tittande kan naturligtvis välja ännu fler kanaler som 
du inte vill vara utan. Du får en broschyr av Canal Digitals representanter den 21 mars 
som också kan berätta mer. 

 
 


