
Bredband för dig 
som är student
Du som bor hos Studentbostäder kan surfa i studentnätet. Din lägenhet 
är redan förberedd – det enda du behöver göra är att ansluta datorn till 
bredbandsuttaget och registrera ett abonnemang med Bahnhof. En kvart 
senare är det klart att börja surfa. 

Anslutning och beställning av internettjänst 
Anslut datorn till bredbandsuttaget i din lägenhet. Datorn ska vara inställd 
på automatisk tilldelning av IP-adress under Nätverksinställningar (normal-
läge för de flesta datorer). Du blir tilldelad en publik IP-adress av vårt admi-
nistrativa system.

När du har öppnat webbläsaren kommer du till en startsida med informa-
tion om tjänsten samt avtalsvillkor. Gå vidare till registreringssidan där 
du aktiverar genom att fylla i personuppgifter och godkänner avtals- och 
allmänna villkor. 

Uppkopplingen sker nu automatiskt. Efter cirka 15 minuter är tjänsten klar att 
använda. Användarnamn och lösenord till kundportalen får du i retur via e-post. 

Kundportalen
I kundportalen kan du själv administrera din tjänst och säga upp 
abonnemanget. Du måste alltid själv säga upp ditt abonemang vid flytt. 
Kundportalen når du via www.utsikt.se 

Faktura
Bredband (100/10 MB)  ingår och faktureras på hyresavin för din 
bostad. För dig som bor på Tröskaregatan 10 och 12 kommer faktura 
månatligen direkt från Bahnhof.

Support och tilläggstjänster
Vänd dig till Bahnhof vid frågor som rör ditt abonnemang eller önskemål 
om tilläggstjänster. Kontakta Bahnhof via tel 013-20 93 00  
eller kundservice@bahnhof.se. Se även www.bahnhof.se
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Broadband for students
If you live in student accomodation, at Studentbostäder, you can register 
for an Internet connection via the student net. The only thing you have 
to do is connect your computer to the network outlet and register an 
 internet account with Bahnhof. 15 minutes later your service is ready to 
use. 

Connection and internet service
Connect your computer to the network outlet in your apartment. The 
 computer should be set to automatically receive an IP-address. 

When you open the web browser you will see the customer web where you 
can register your internet account and order an internet service. 

To open an account you must accept the terms and conditions of the 
 contract. After approximately 15 minutes your service is ready to use. 

Customer web
In the customer portal, you can self-administer your service, for 
example, notify relocating or unsubscribe. You must always self 
terminate your Subscription for relocation. Customer Portal accessed 
through  www.utsikt.se

Invoice
Internet (100/10 MB) subscription is included and will be paid together 
with the rent advice for your accommodation. For those of you who live 
on Tröskaregatan 10 and 12 are sent a monthly bill directly from Bahnhof.

Support
If you have any questions regarding your internet service or requests for 
additional services please contact Bahnhof directly by  e-mail,  
kundservice@bahnhof.se or by calling  013-20 93 00.  
For more information see www.bahnhof.se  
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