
 Integritet på nätet

OM DIGITAL TRANSPARENS

 Aktuellt

KODCENTRUM LÄR UNGA 
DIGITALT SKAPANDE

KOMMANDO 
MED KRAFT

FÖR FASTIGHETSÄGARE,  
BOSTADSRÄTTSSTYRELSER OCH   
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR

MAGASIN
NR 1.2018

Nu styr vi tekniken med rösten



 Nu kommer 
Tv Hub

Trevlig läsning!

Fortfarande vill väldigt många människor se tv live  
tillsammans med familj och vänner. Ett bra exempel  
är sportevenemang som OS och det stundande fotbolls- 
VM under sommaren. Samtidigt vill de allra flesta också 
kunna välja när och var de vill se sina program och  
enkelt kunna blanda mellan linjär tv i tablå och on- 
demand. Vi som tv-distributör måste hela tiden anpassa 
produktutbudet för att vara relevanta för de svenska 
tv-tittarna. Därför lanserar vi nu Com Hem Tv Hub.

  
Den har redan mottagits väl av både kunder och  
media. Tidningen Metro kallar Tv Hub för en ”Apple- 
utmanare” och skriver att ”Drömmen om all form av 
underhållning i en och samma enhet blev just lite  
mer verklig” och ger den 4 av 5 möjliga i betyg. Det  
gör mig och mina kolleger riktigt stolta. En av de 
funktioner som jag personligen gillar mest på Tv Hub  
är röststyrningen. Om hur röststyrning blir allt vanligare 
och hur den fungerar kan du läsa mer om på sidan 4.

4-6  HÖJ RÖSTEN HEMMA

Nu flyttar röststyrningen in hemma och  
Com Hem lanserar en ny, röststyrd Tv Hub.  

 7  FRÅN MOVIEBOX TILL PLAY

Videon var en revolution. Nu strömmar vi  
film i playtjänster. Så här gick det till.

8-9  DIGITAL INTEGRITET

Facebook-skandalen gör oss mer medvetna,
säger Petra von Rohr på Com Hem.

10  KODCENTRUM KNÄCKER KODEN

Kodcentrum vill ge alla barn samma förutsätt- 
ningar att prova digitalt skapande.
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NOTISER    

Under våren har en ny våg av science 
fiction-filmer och serier svept in på 
bio och i tv-soffan. De har existentiella, 
hallucinatoriska och experimentella 
uttryck som handlar mycket om vad 
det betyder att vara människa i en 
digital tidsålder. Det grubblas om 
etiska dilemman med till exempel ny 
teknik och artificiell intelligens. För dig 
som inte varit så förtjust i rymdäventyr 
med luddiga varelser finns en helt ny 
genre att upptäcka. Tips är filmerna 
Ett veck i tiden, Annihilation och 
Interstellar. Serien Black Mirror på 
Netflix är en bra introduktion med 
avslutade avsnitt och oväntade 
vändningar. (dagens nyheter)

FLUMMIG 
 SCI-FI
 TRENDAR

Spel ska 
vaccinera oss 
mot fake news

lägger Sveriges befolkning 
i genomsnitt på medier en 
vanlig dag. (nordicom)

359 minuter

Se Black Mirror på Netflix.

I online-spelet Bad News tävlar spelarna 
om att bli en fake newsmogul. Genom 
att visa spelet bakom kulisserna hoppas 
en forskargrupp vid universitetet i 
Cambridge göra oss immuna mot falska 
nyheter och desinformation. 

– Tanken är att när du väl har sett  
taktiken bakom fake news och använt 
den i spelet så bygger du upp en resistens. 
Vi vill att allmänheten ska lära sig vad 
dessa människor gör genom att gå i 
deras skor, säger Sander van der Linden, 
chef för Cambridge Social Decision 
Making Lab. (dagens media)

De höll otippat nollan mot Italien och gick hela vägen till VM i Ryssland. 
Nu är det dags för Janne Anderssons herrlandslag i fotboll att visa 
vad de går för. 32 lag deltar och spelar på 12 olika arenor, störst är 
Luzhnik Stadium i Moskva som tar 81 000 åskådare. Den 14 juni är det 
avspark och finalen spelas den 15 juli. Se sommarens stora fotbolls-
händelse på SVT, TV4/CMore eller i appen Com Hem Play där du kan 
se allt live eller i efterhand i Sverige och hela EU. 

Äntligen!  
Sverige i fotbolls-VM
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Digitala hjälpredor i mobilen har i viss mån ändrat 
vår vardag. Nu flyttar röststyrningen in i våra smarta 
hem. Tv, belysning och musik är några av de saker du 
kan styra med rösten. Och fler kommer i takt med 
teknikens utveckling. 

TEXT HENRIK LENNGREN  FOTO SHUTTERSTOCK

utan att vidröra mobilen kan du ringa 
till sambon, ta reda på var du kan 
hitta en frisör i området du befinner 
dig och få veta vad det ska bli för 
väder i morgon.

Allt med hjälp av din smarta mobils  
röststyrda assistent.

De röststyrda assistenterna fungerar 
som digitala hjälpredor som har 
vant oss vid att styra med rösten, till 
exempel i bilen för att ringa säkert. 
Nu kommer allt fler funktioner även i 
hemmet att kunna styras med rösten. 
Smart, enkelt och bekvämt.  

– Att genom enkla kommandon 
kunna styra belysning eller musik är 
praktiskt och tillför ett stort mervärde 
jämfört med att exempelvis fråga om 
vad det är för väder ute.

Det säger Erik Freiholtz, VD för 
M.nu, ett hemautomationsföretag,  
som i takt med att Internet of 
Things-trenden vuxit sig allt starkare, 
nu befinner sig i en tillväxtfas.

– Intresset för fristående produkter 
som Google Home och Amazon Echo 
har ökat markant det senaste halvåret. 
Detta trots att produkterna ännu inte 
pratar svenska.

förra året rapporterade sajten 
Dagens Analys att det år 2019 bedöms 
finnas fler än 67 miljoner röststyrda 
enheter i amerikanska hem. Frågan är 
bara när revolutionen också kommer 
till Sverige – på allvar. 

– Det kanske största problemet med 
röststyrning i Sverige är att ingen av 

röststyrningsenheterna än så länge 
förstår svenska. Det är dock bara en 
tidsfråga och Google har aviserat att 
stöd för svenska ska komma under 
året. När produkterna väl förstår 
svenska lär tröskeln för att börja 
använda röststyrning minska avsevärt, 
säger Erik Freiholtz.

Men redan i dag kan flera olika 
tekniker integreras och fungera 
tillsammans. Enligt Erik Freiholtz 
kommer vi att få se ännu mer av detta 
i framtiden. 

– Nyckeln till att få dessa smarta 
och användarvänliga funktioner är att 
tillverkarna i ännu större grad öppnar  
upp sina system för samarbeten 
jämfört med tidigare. Du kommer inte 
att behöva ha olika appar för larmet, 

HÖJ RÖSTEN 
HEMMA

STYR MED RÖSTEN
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diskmaskinen och bilen – allt kommer 
att fungera tillsammans.

Hur kan röststyrning förbättra  
tv-upplevelsen framöver?

– Fler enheter kan kopplas ihop till 
en större helhet; när du säger åt tv:n 
att starta kan belysningen i rummet 
dämpas helt automatiskt. Än så länge 
kan inte röstassistenterna tillförlit-
ligt känna igen vem det är som ger 
kommandot, men när de väl kan det 
öppnas nya möjligheter.

Kan du ge något exempel?
– Favoritkanalen kan startas och 

ljudnivån ställas in utefter använda-
rens vanliga användningsmönster helt 
automatiskt. Individanpassningen 
skulle även kunna användas på så sätt 
att barn inte kan starta eller se olämp-

liga program, säger Erik Freiholtz.
Han lyfter framför allt fram 

röststyrning som ett komplement till 
övrig styrning i det smarta hemmet. 

– En perfekt tillämpning är att 
styra musik eller belysning. 

Erik Freiholtz menar att röststyrda 
system endast bör användas till 
funktioner som inte kräver särskilt 
hög säkerhet.

Fotnot: Google Home och Amazon Echo är 
assistenter i det smarta hemmet som styrs 
med rösten. Det går till exempel att googla, 
spela musik eller styra smarta prylar enbart 
med röstkommandon.

Enligt en undersökning 
gjord av hemautoma-
tionsföretaget M.nu an-
vänder redan 20 procent 
av deras kunder rösten för 
att styra sitt smarta hem. 
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Skriva är silver, tala är guld. I en tid när 
allt fler kunder förväntar sig röststyrd 
teknik lanserar Com hem framtidens tv-
tjänst. Com Hem Tv Hub innehåller inte 
bara framtidens teknik, den är också 
prisbelönt designad.

sedan 1955 har god formgivning 
premierats i Red Dot Award, en av 
världens största tävlingar för produkt-
design. I år delas priserna ut på en gala 
den 9 juli och Com Hem Tv Hub står i 
fokus för en av utnämningarna. Juryn 
fastnade nämligen för den moderna och 
innovativa designen.

– Vi tog hem förstapriset i konkur-
rens med över 50 olika länder, vilket 
förstås är jättekul. Vi har en unik pro-
dukt och detta är ett kvitto på att det 
vi gör är rätt, och att vi faktiskt har en 
produkt som kommer att synas i våra 
kunders hem. Rätt design är en viktig 
komponent, säger Jessica Andersson, 
produktchef på Com Hem.

Den nya produkten Com Hem Tv 
Hub lanseras under våren. Com Hem 
utvecklar mjukvaran via Androids 
operativsystem och använder sig av 
Googles röststyrningsteknologi, samma 
teknik som används i Google Home; 
den smarta assistenten som Google har 
tagit fram. 

– Röststyrningen är inbyggd i 
produkten och översätter röst till text. 
Tanken är att ge våra kunder möjlighet 

STYR MED RÖSTEN

att snabbare och lättare hitta det de 
söker; vi pratar ju snabbare än vi skriver 
eller navigerar genom en fjärrkontroll. 
Exempelvis kan man leta efter serien 
Stranger Things eller Skavlan via 
röststyrning, oavsett om man vet på 
vilken streamingtjänst eller kanal serien 
eller programmet går. Och säger man 
”TV4” kommer man direkt till kanalen 
TV4, säger Jessica Andersson.

Hon ser flera tendenser på att röst-
styrning ligger rätt i tiden just nu.

– Nästan alla nya high-end under-
hållningsprodukter, från högtalare till 
tv-apparater, har röststyrning idag.  
Att komma ut med vår Tv Hub just 
nu är bra tajming. Många kunder 
förväntar sig numera att kunna använda 
sig av röststyrningsteknik i moderna 
underhållningsprodukter.

com hem-tjänsten samlar alla appar 
samt linjära tv-kanaler i en och samma 
box. Dessutom är tekniken, som 
möjliggör bild i 4K-upplösning och 
HDR-färgskala, framstående.

– Det är såklart roligt att vi redan 
vunnit priser för vår nya tv-produkt, 

SNYGG OCH 
RÖSTSTYRD

men allra viktigast är vad våra kunder 
tycker. Om de uppskattar vad vi tar 
fram så är det absolut den finaste 
utmärkelsen vi kan få, säger Jessica 
Andersson.

Nu är den här 
– Com Hem Tv Hub

1. Com Hem Tv Hub stödjer 4K 
 (som ger fyra gånger fler pixlar)
 och HDR (High Dynamic Range)  
 som ger klarare och mer realistiska
 färger med mer detaljrikedom. 

2. Com Hem Tv Hub har inbyggd
 Chromecast som ger möjlighet 
 att kunna dela egna bilder och
 filmer direkt till tv-skärmen.

3. På fjärrkontrollen, som styrs 
 genom bluetooth, finns genvägar
 till SVT Play, TV4 Play och Netflix,
 vilket gör det smidigt att komma 
 åt de mest populära apparna.

3 smarta nyheter 
med Com Hem 
Tv Hub

Snygg, smart och 
prisvinnare. Under 
våren lanseras Com 
Hem Tv Hub,  fram-
tidens tv-tjänst.



7COM HEM 1.2018

Det fanns en tid när vi gick till en videobutik för att hyra och bära 
hem en moviebox och VHS-kassett för att kunna se film. Nu har alla 
sin egen videobutik på nätet. Vi binge-tittar hela säsonger av serier. 
I soffan. Direkt i tv:n. Via ett snabbt bredband. Så här gick det till:

Från moviebox  till play

Videokriget:  
Ny teknik når marknaden. Konkurrensen är stenhård 
mellan Betamax, Video2000 och VHS. VHS segrar och 
blir standard fram till slutet av 1990-talet.

1976: 
VHS OCH 

VIDEOKRIGET

Blu-Ray Disc:
Använder violett-blå laser i stället för röd, som 
DVD:n. Det är tekniskt överlägset, men slår inte  
hos den vanliga filmkonsumenten.

2002: 
BLU-RAY-DISC

Strömmad film:  
Det börjar som en marginaliserad aktivitet bland 
hackers. Inte alltid helt laglig. Sedan kommer Video 
On Demand-tjänsterna och gör film mer tillgänglig, 
och mer laglig, än tidigare. 

Samlad underhållning:
Video On Demand-tjänster, playkanaler och appar 
samlade på en plats. Nu vill vi lättillgängligt kunna 
streama serier, hyra den senaste storfilmen, lyssna 
på musik eller se favoritprogrammet i efterhand 
– direkt på vår TV.

2008: 
STRÖMMAD 

FILM

2018: 
SAMLAD 
UNDER-

HÅLLNING

VCR (Video Cassette Recordning):  
De är stora, otympliga och mekaniken opålitlig. 
Videon är en revolution och många förutspår  
biografernas död! Så blir det inte.

1972: 
VIDEOBAND-

SPELAREN

FAKTA

Digital Video Disc eller Digital Versatile Disc: 
Kan lagra oerhört mycket mer än en kassett och 
ljudfiler på flera olika språk. 2003 går uthyrningen 
av film på DVD om den i VHS-format. 

1997: 
DVD

NU

DÅ
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enkätsvaren visar att yngre (18 – 34 
år) är mer misstänksamma än äldre. 
Com Hems kommunikationsdirektör 
Petra von Rohr tror att det beror på 
att de har vuxit upp i det digitala 
samhället och tar digitaliseringen för 
given: 

– De känner inte till någon annan 
verklighet och ser inte hur internet 
har förenklat och effektiviserat våra 
liv på samma sätt som vi äldre som 
levde i den analoga världen. Däremot 
är de mer medvetna om våra digitala 
spår. Och, eftersom de i högre grad 
än äldre lever sina liv på nätet, är de 
mer utsatta. 

Från och med den 25 maj ersätter 
det nya EU-direktivet, GDPR, den 
tidigare personuppgiftslagen, PUL. 
Förhoppningsvis leder det till ökad 
transparens. Alla som lagrar infor-
mation om privatpersoner måste då 
redovisa varför de sparat informa-

DIGITAL TRYGGHET

tionen, vad den ska användas till och 
hur den används. I maj är också den 
nya Integritetsskyddsmyndigheten på 
plats. Den ersätter Datainspektionen 
och blir dubbelt så stor.

Enligt Com Hems undersökning 
är det myndigheters insyn i våra 
privatliv som påverkar vår inställn-
ing till digitaliseringen mest. Den 
senaste enkäten genomfördes i 
årsskiftet 2017/2018, vilket var före 
Facebookskandalen, där 50 miljoner 
Facebook-användare i USA ovetandes 
fått sina uppgifter utlämnade till 
företaget Cambridge Analytica, och 
omedvetet blivit utsatta för politiska 
påtryckningar.

petra von Rohr tycker att det som 
hänt på sätt och vis är bra, då det gör 
oss mer medvetna om riskerna med 
nätet, i synnerhet på sociala medier:

– Alla kriser gör oss mer medvetna. 

Det Com Hem kan göra som stor 
nätleverantör är att fortsätta under- 
söka hur användarna mår digitalt, 
utveckla våra produkter och vårt nät, 
informera och skapa opinion i frågor 
som är viktiga för svenska folket. 

forskning kring internet har kommit 
till liknande slutsatser som Com 
Hem-kollen.

Till exempel en undersökning som 
genomfördes 2016 under ledning av 
Calle Rosengren, universitetslektor i 
arbetsmiljöteknik vid institutionen för 
Designvetenskaper, Lunds universitet.

– Vår undersökning visar att man 
tycker att det är okej att det samlas in 
personlig information, så länge det är 
tydligt vad som samlas in och varför 
det görs. Vad man vänder sig emot är 
framför allt rutinmässig automatiserad 
insamling av användardata. 

Annars ligger vi svenskar högt på en 
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Hur står det till med vår digitala hälsa? Är vi medvetna om de 
digitala spår vi lämnar efter oss? Den senaste Com Hem-kollen, 
en undersökning om svenskarnas digitala liv, handlar om tillit och 
integritet. Svaren stämmer överens med annan internetforskning: 
Vi känner oss ganska trygga på nätet. Men det finns orosmoment.

TEXT TOVE GYLLENSTIERNA  FOTO SHUTTERSTOCK

DIGITAL TRANSPARENS
 ÖKAR TRYGGHETEN

skala när det gäller tillit, konstaterar 
han: 

– Många är godtrogna och kanske 
inte reflekterar över att andra kan 
missbruka personlig information. När 
vi använder en app, finns ett avtal som 
vi godkänner. Men hur många tar sig 
tid att läsa igenom den långa finstilta 
texten? Luddigt skriven, och där det 
ofta står att man godkänner att data 
säljs vidare till tredje part.

– Vissa som utvecklar och säljer 
appar har som affärsmodell att sälja 
data vidare till andra företag, varnar 
Calle Rosengren. 

Han tycker att appar borde märkas 
med en upplysning om den personliga 
datan säljs vidare eller inte. Ett slags 
integritetsmärkning. 

Dessutom tycker han att skolan har 
ett ansvar. 

– Här borde elever få lära sig mer 
om integritet på nätet. 

I den senaste Com Hem-kollen låg 
fokus på integritet på nätet: 

• 38 procent av de tillfrågade anser 
att vi borde lagra mer individdata 
för att kunna effektivisera våra 
samhällstjänster. 

• Yngre är mer skeptiska än äldre. 
Oron handlar om att informa-
tion ska hamna fel händer, om 
kränkande bilder, ID-kapning och 
risken att bli utsatt för andra brott. 

• Myndigheters datalagring oroar 
mest, även om det inte upplevs 
som ett stort problem. Dock anses 
det nödvändigt med ökad upp-
lysning om hur uppgifterna lagras 
och används.

Från och med den 25 maj 
2018 gäller GDPR – General 
Data Protection Regulation. 
Den nya EU-lagstiftningen 
ger ett ökat integritetsskydd 
för den enskilde och innebär 
en harmonisering mellan 
EU:s medlemsstater. Företag 
och organisationer måste 
informera om hur och varför 
data om enskilda samlas och 
vid digitala utskick måste 
adressaterna aktivt godkänna 
utskicken. I det ökade med-
borgarskyddet ingår också 
rätten att säg nej till direkt- 
reklam och att få uppgifter 
från exempelvis sökmotorer 
eller kundregister raderade. 

Com Hem-kollen Fakta GDPR

Att vara medveten om  
sina digitala avtryck blir 
allt viktigare. I maj inrättas 
den nya Integritetsskydds- 
myndigheten och en ny 
personuppgiftslag.

NYHETER
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TEXT GUNILLA MILD NYGREN  FOTO SHUTTERSTOCK

Programmerare är utan tvekan ett framtidsyrke. 
Men hur får vi fler unga att tidigt se möjligheterna 
med att kunna ”knacka kod” – programmera? 
Den ideella föreningen Kodcentrum vet hur. 

– vi vill inspirera till programmering 
och digitalt skapande och ge alla 
barn samma förutsättningar att få 
chansen att prova. Det ska inte spela 
någon roll vad du har för bakgrund, 
skola eller tillgång till förkunskap och 
digital teknik. 

Det säger Ronnie Schmidt, general- 
sekreterare för Kodcentrum som 
startades 2014 av Johan Wendt, som 
redan tidigare startat Mattecentrum. 

– I en alltmer digitaliserad värld 
blir programmeringskunskaper och 
en förståelse för hur digitala tjänster 
och produkter fungerar allt viktigare. 
Det är en förutsättning för att ta del 
av samhällsfunktioner, kunna påverka 
samhällsutvecklingen och vara en 
kritisk konsument av digitala produk-
ter och tjänster. 

Han berättar att Kodcentrum har 
tre verksamhetsområden, samtliga 
gratis att ta del av: Kodstugor som är 
en fritidsaktivitet en kväll per vecka 
för barn mellan tio och tolv år. De leds 

av volontärer, som är yrkesverksamma 
eller studenter som vill dela med sig av 
sin kunskap. I dag finns tolv Kodstugor 
i nio städer. 

Kodboken.se, en digital plattform 
med pedagogiskt material som vänder 
sig till såväl barn som föräldrar, lärare 
och pedagoger som vill introducera 
barn till digitalt skapande. Koda i 
skolan är ett material som är fram- 
taget som ett stöd till lärare i årskurs  
4 till 6.

 
den 1 juli 2018 införs programmering 
i läroplanen för grundskolan och be-
hovet av fortbildning för lärare är stort. 

– Det är nödvändigt för att ge alla 
barn förutsättningar att få en förståelse 
för det digitala språket.

Efter ett drygt år som generalsekre- 
terare är Ronnie Schmidt fortfarande 
fascinerad och tacksam för de drygt 
100 volontärer som gör verksamheten 
möjlig och det stöd Kodcentrum får från 
näringslivet för att kunna vara hållbara.

En ideell förening som startade 
2014. Visionen är att alla barn ska 
ha samma förutsättningar att lära 
sig programmering och digitalt 
skapande. 

Kodcentrum har digitalt stöd 
och verksamhet riktad till barn, 
föräldrar, lärare och pedagoger.

Com Hem är ett av stödföre- 
tagen till Kodcentrums verksamhet. 
Läs mer på Kodcentrum.se

Fakta Kodcentrum

Vi behöver fler som kan 
koda. 1 miljon program-
merare kommer att 
saknas i Europa år 2020 
enligt en prognos från 
EU-kommissionen.
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DIGITAL 
PLATTFORM 
HEMMA
Under våren lanseras Com Hem Smart.  
En digital plattform som fungerar som 
ett nav i framtidens flerfamiljsboende. 
Kärnan är en användarvänlig app för 
mobiler som ger både boende och fas-
tighetsägare möjlighet till kommunika-
tion, kontroll och smarta tjänster. 

– Svenska hushåll är digitala. Vi har 
fler smarta mobiler än tv-apparater 
och vill kunna styra och påverka vårt 
boende på ett enkelt sätt. Com Hem 
Smart gör det möjligt och ligger helt 
rätt i tiden, säger Lars Ljunggren, 
produktchef för fastighetsägarpro-
dukter inom Com Hem. 

com hem smart gör det möjligt för 
både boende och fastighetsägare att 
kommunicera i ett flöde – dela borr-
maskin eller cykel, sälja en gammal 
soffa eller snabbrösta om utemöbler 
till gården. Här finns också tjänster, 

AKTUELLT

Rekordhastighet! MER OM SMARTA FASTIGHETER
Bredband med en hastighet på 1,2 Gbit/s är 
uppmätt i ett Com Hem-hus i Stockholm. Den 
snabba fastigheten ingår i ett test utfört av Com 
Hem Labs av symmetrisk hastighet – samma 
hastighet både upp- och nedströms – och det sker 
i Com Hems FiberKoax-nät. Testet är en del av 
uppgraderingen enligt den internationella stand-
arden Docsis 3.1. Testet är en förberedelse för att 
lansering av dessa rekordsnabba hastigheter till 
merparten av FiberKoax-nätet under slutet av året.

Vill du ha mer  
information om hur 
du kan öka trivsel, 
kommunikation 
och delaktighet i 
din fastighet med 
Com Hem Smart, 
kontakta din Com 
Hem-representant. 

som till exempel att beställa mat 
från närliggande restauranger, boka 
tvättstuga och festlokal. Med Com 
Hem Smart är det enkelt att hålla koll 
på utvecklingen av energiförbruknin-
gen på lägenhetsnivå när det gäller el, 
varm- och kallvatten. Men enligt Lars 
Ljunggren är den mest uppskattade 
funktionen ett digitalt dokumenthan-
teringssystem. Kanske något otippat. 

– Det har varit en sådan sak som 
många bostadsrättsföreningar och 
fastighetsägare har upplevt som lite 
jobbig – att ständigt hålla dokument- 
arkivet uppdaterat och aktuellt. 

Med Com Hem Smart blir det 
oerhört mycket enklare, mer effektivt 
och sparar förvaltningskostnader 
direkt.

hittills har Com Hem Smart använts 
av såväl boende som fastighetsägare. 
Resultatet visar direkt bättre trivsel 
och transparens. Ökad kommunika-
tion och möjlighet att påverka gör att 
fler bryr sig om sitt boende.

– Vi ser att engagemanget ökar och 
skapar trivsel. Com Hem Smart är en 
plattform som är en del i framtidens 
boende, konstaterar Lars Ljunggren.

I rapporten Smarta fastigheter – hjärtat i den 
smarta staden har konsultföretaget Northstream, 
på uppdrag av Com Hem, samlat röster från 
ämnesexperter, forskare och beslutsfattare inom 
fastighetsoch IT-branscherna. 

Läs rapporten här: 
comhemgroup.se/pressrum/bakgrundsfakta-
och-rapporter.



Ny styrelse, nya kontaktpersoner?  
Kom ihåg att uppdatera era kontakt- 
uppgifter hos oss så att ni inte missar 
viktig information. Då och då bjuder  
vi också in till event, informationsträffar 
och mässor där vi hoppas få tillfälle  
att träffa er.  Skicka ett mejl med 
namnet på er organisation, namn,  
telefonnummer och e-post till:
fastighetsagare@comhem.com

SVERIGE

PORTO BETALT 

PORT PAYÉ

Dreamhack är världens största LAN-party och arena för e-sport.  
Allra störst är Dreamhack Summer i Jönköping och den 16-19 juni är  
det dags för årets event där. Den 29 augusti intar man Ericsson Globe  
i Stockholm i fem dagar med ett Dreamhack Masters. Miljontals tittare 
strömmar e-sporttävlingarna live över hela världen. I sommar är det 
även Pride-festivaler i både Stockholm (27 juli-5 augusti) och Göteborg 
(14-19 augusti). Pride arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapar 
en årlig frizon för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner 
och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen. Med stolthet levererar 
Com Hem bredband till både Dreamhack och Pride. 

E-SPORT OCH REGNBÅGAR

FASTIGHETSÄGARE/BRF
Fastighetsägargruppen

90 333

BOENDE
Kundservice

90 222

FÖRETAG
Kundservice

90 444

Låt oss hålla 
kontakten

Nytt samarbete mot sexuell 
exploatering av barn på internet
Under hösten 2017 har Com Hem, tillsammans med ECPAT Sverige 
och de större telekom- och internetleverantörerna i Sverige, 
bildat Telekomkoalitionen mot sexuell exploatering av barn på 
internet. Enligt FNs bedömningar hamnar varje år över en miljon 
barn i världen i barnsexhandel. Eftersom internet är den främsta 
källan för spridning av bilder på övergrepp av barn vill dessa 
telekom- och internetleverantörer bidra i kampen mot de krafter 
som sprider denna typ av material. Sedan flera år samarbetar 
Com Hem även med polisen i syfte att hindra tillgång till och 
spridning av den här typen av material.
Läs mer och ge ditt stöd på www.ecpat.se


