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Stationslunden 
bostadsområde 

 

 

Vi på Lyssna-Njut Fibernät AB (556183–2923) är Internet- och 

TV-operatör i er fastighet. Fiber är installerat hela vägen in i din 

mediacentral. Fastigheten är klar för Internet, IP-telefoni, 

Digital-TV och vanlig Radio. Allt i enlighet med svensk standard. 

Du kan besöka oss på Stockholmsvägen 125 i Bålsta för 

rådgivning, frågor eller för att skriva avtal för Internet/TV.  

Du kan också boka tid för hembesök och hjälp. Vi finns även på  

tel 0171-595 65. Nedan har vi satt ihop information om våra 

tjänster och fiberkonverteraren som sitter i din mediacentral.  

Våra tjänster 

Digital-TV 

SVT kanaler, TV4, YLE och vanlig radio finns alltid i TV/Radio-uttagen. Olika programpaket 

finns för beställning t.ex. Basutbud 239 kr/månad, ca 26 TV-kanaler, inklusive TV-modul och 

programkort, vilka lånas under abonnemangsperioden. Vi har 83 TV-kanaler att välja på, 

många i HD kvalitet. 

Alla TV-apparater har olika sätt att söka och ställa in kanaler, se bruksanvisningen till din TV 

för instruktioner för hur du ska gå tillväga.  

NätverksID: 100 

Sökfrekvens (NIT-tabell): 306 MHz 

Mer information om kanalsökning Digital-TV hittar du på vår hemsida lyssna-njut.se.  

Internet 

Internet levereras via Data/TP uttagen i mediacentralen och kan kopplas vidare ut i 

lägenheten. Vår internetkapacitet levereras av Telia och/eller IP-Only. Vilken leverantör som 

används bestäms av vem som levererar aktuell webbsida snabbast till dig. Internettjänsterna 

levereras med 1st publik IP-adress. Vi är associerade partner (LIR) med RIPE och har egna 

IP-adresser vilka vi administrerar routning av. Det finns olika internethastigheter att välja på. 

Prisexempel: 100/100 Mbit till en kostnad av 379 kr/månad med publik IP-adress. Kom in och 

teckna internetavtal hos oss i vårt kundcenter.  

IP-Telefoni 

Fungerar med vanliga standardtelefoner. Anslutnings/engångsavgift 395 kr, månadsavgift 39 

kr/månad. Mer information om IP-telefoni finns att läsa på vår hemsida. För mer information 

om våra tjänster se lyssna-njut.se. 

  

https://lyssna-njut.se/pdf/DVB-C.pdf
https://lyssna-njut.se/web/index.php?page=203


Lyssna-Njut Fibernät AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT-företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver 

verksamheter såsom fiberoperatör och installatör. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna 

enskilda och företag beräknas till ca 4 500 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK 

och 11 anställda. Företaget grundades 1973.  

 

Din fiberkonverterare 
Icotera 
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Din mediacentral  

I mediaskåpet sitter din fiberkonverterare, den sitter 

fastmonterad i skåpet och ska sitta kvar vid flytt. Koppla vidare 

internet ut i lägenheten med hjälp av uttagen i mediacentralen.  

*Denna bild visar ett monteringsexempel. Vid flytt ska fiberkonverterare och nätdel sitta kvar.  

Här sitter internet-

uttaget på din 

fiberkonverterare. 

Endast port 1 är aktiv. 

Uttagen i mediaskåpet 

är numrerade 1-5.  

De går till motsvarande 

uttag i lägenheten.  



Lyssna-Njut Fibernät AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT-företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver 

verksamheter såsom fiberoperatör och installatör. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna 

enskilda och företag beräknas till ca 4 500 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK 

och 11 anställda. Företaget grundades 1973.  

 

Koppla in din 
fiberkonverterare 

 

Beroende på hur du vill använda ditt internet finns det flera sätt 

att koppla mot din fiberkonverterare.  


