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Varken vintern eller Teliaproblem släpper sitt grepp om Brf Skotet. 

Efter uppdatering så har det strulat en del med olika saker som ingen var 

förbredd på. Sedan har vi haft probelm med jordfelsbrytaren i hus 11 då den 

visade sig vara för klen. Detta skall nu vara åtgärdat. 

Vi kommer att sätta upp ett anslag kring nummer att ringa om det uppstår fel, 

vad eller vem som kontaktas och att du främst skall felanmäla till HSB. Om ni 

inte får hjälp utan kostiga svar från Telia, ber vi er att mejla oss på 

skotet@telia.com . Styrelsen kan inte hjälpa till med teknisk support, det får 

telia göra via sin support. 

Info från Telia 

Observera att detta inte har något med uppgraderingen av bredbandet att 
göra. 

Eftersom vi ska ha 2 boxar i varje lägenhet ska vi även få 2 nya boxar. 
Telia meddelar att alla måste gå in och göra detta själva via en 
länk telia.se\nytvboxhemma 

Beställningen får man göra 2 gånger eftersom man bara kan beställa en 
per gång. Alltså: gör samma beställningsprocedur 2 gånger! 

 

Expeditionstiden  är inte avsedd för felanmälan utan skall serva det som gäller 

uthyrning och lättare frågor.En bostadsrättsförening är inte som en hyresrätt 

där det finns en extern ägare utan vi är alla ägare  då måste alla hjälpa till 

genom att hålla oss informerade och använda de tjänster som vi köper in tex 

adminsitrativ och teknisk hjälp från HSB. 

Med detta sagt är det snart dags för årsmöte igen. Årsmötet kommer även i år 

att vara i Hamnarbetarförbundets lokaler vid Port Arthur. Datum för årsmötet 

är den 8/5. Ni kommer att få handlingar där ni kan anmäla er längre fram.  

 

https://www.telia.se/privat/tv/edr/nytvbox-b?utm_source=CRM&utm_medium=DR&utm_term=mg10&utm_campaign=TvboxUtbyte_jan2018_B2C


Valberedningen har satt igång sitt arbete de med och låter hälsa följande; 

Finns det intresse att arbeta med styrelsefrågor alternativt 

valberedning i Skotets bostadsrättsförening. 

Kontakta nuvarande valberedning: 

Lars Carlsson NS:17 epost: lars.crisson@gmail.com 

Tel. 0707201765 

Henrik Linder NS:13 epost: henrik.linder78@gmail.com 

Tel. 0736565844 

Valberedningen vore tacksam om intresseanmälan kan lämnas 

senast 2018-03-31 

Bästa hälsningar  

Brf Skotets styrelse: Johan, Solveig, Johannes, Lennart och Andrea 
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