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Information till brf Gransätras medlemmar. Utkommer sporadiskt mellan Gransätrabladen. 
 

    

BBBBilligare bredband?illigare bredband?illigare bredband?illigare bredband?    
 

På extrastämman i april informerade vår styrelsemedlem från HSB, Christer Sigevall, om det nya avtal 

HSB träffat med Bredbandsbolaget. Vi lovade då återkomma med en enkät för att undersöka om det finns 

något intresse från Gransätras medlemmar för ett gruppavtal med Bredbandsbolaget. Avtalet tecknas av 

föreningen och det är föreningen som debiteras för kostnaden.  
 

Gruppavtalet kostar 150 kr per abonnemang och månad, vilket ska jämföras med det nuvarande bred-

bandsabonnemanget, som från den 1 januari 2006 kommer att kosta 275 kr resp 225 kr för de över 60 år. 

Besparingen för de som redan har ett abonnemang blir därmed 132 resp 82 kr / månad. Bredbandsbola-

gets bredbandsuppkoppling är på 10 Mbit/s och snabbare än den man får hos Telia eller ComHem. Vill 

man dessutom ansluta sig till Bredbandsbolagets telefoni ökar besparingen med 99 kr för de som idag 

använder Bredbandsbolaget och med 125 kr för de som har ett Teliaabonnemang och väljer att byta 

leverantör.  
 

Bredbandsbolagets samtalstaxa ligger c:a 10 % under Telias. Man kan behålla sitt gamla telefonnummer 

vid övergång, förutsatt att man meddelar detta till Bredbandsbolaget innan man säger upp det gamla 

abonnemanget. Med bredbandstelefonin ringer man gratis till alla andra som också har Bredbandsbolagets 

telefoni. Vi skulle alltså ringa gratis till alla i Gransätra om alla var med. Men det är alltså inget tvång att 

byta telefonleverantör. 
 

Kruxet är att en gruppanslutning gäller alla medlemmar. Månadskostnaden för föreningen blir 150 x 150 

= 22 500 kr. Men med avtalet ges möjlighet för fler medlemmar att skaffa sig bredband endast genom att 

betala startavgiften till Bredbandsbolaget.  
 

Vi vet att det idag finns 70 medlemmar som använder Bredbandsbolagets bredband och 25 medlemmar 

som ringer via Bredbandsbolaget. Om vi antar att det finns ytterligare 15 medlemmar som har bredband 

via ComHem och att det finns 125 medlemmar som har ett telefonabonnemang hos Telia, då betalar vi 

tillsammans omkring 41 000 kr i individuella abonnemangsavgifter. Detta ska jämföras med det nya 

gruppavtalets avgift på 22 500, dvs en månatlig besparing på c:a 18 500 kr. I beräkningen antar vi således 

att det av våra 150 medlemmar finns 85 som använder bredband, att alla har telefon och att samtliga vill 

gå över till Bredbandsbolaget.   
 

För de som idag inte har abonnemang hos Bredbandsbolaget tillkommer anslutningsavgift på 420 kr för 

bredband och 275 kr för telefoni. 
 

Tänk igenom vad du vill och vad avtalet skulle betyda för dig. Beslut tas på ordinarie föreningsstämma 

den 27 oktober. Blir det JA på stämman är det bindande för alla i föreningen.  
 

             Vänd   � 

 

� 

Lämna denna svarstalong i brevinkastet till föreningslokalen senast den 23 sept. 
 

Jag/vi tycker avtalet är bra och röstar JA              Jag/vi tycker inte det ger något och röstar NEJ  

 

 

Namn…………………………………………………………      Port …………………….  
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Demonstration/visning av spisfläkt 
 

 

Tid: Onsdagen den 5 oktober kl. 14.00-21.00   

Plats: Gransätragränd 49 1 tr.  hos Kaarlo och Liisa Pudas  
 

Bengt Tedebo från Flexibel Luftbehandling AB demonstrerar spisfläkt.  
 

 

 

I Gransätrabladets sommarnummer berättade vi om planerna på att komplettera vår styr- och 

reglerutrustning för ventilation med s.k. tryckstyrning. Förutom att ventilationen förbättras rent allmänt 

blir det även möjligt att installera ”riktiga” spisfläktar som kan ge ”villastandard” i lägenheterna. 

 

Efter flera månaders provdrift av såväl tryckstyrning som spisfläkt kan vi konstatera att testerna utfallit 

till stor belåtenhet. Fläkten förmår att fånga upp matos på ett mycket bra sätt. Styrelsen har därför beslutat 

att genomföra projektet generellt i Gransätra.  

 

Ni som önskar köpa en spisfläkt har två olika möjligheter.  
 

1. Antingen direkt via Flexibel Luftbehandling AB, antingen innan stamrenoveringen startar i din lägenhet 

eller efteråt. Förutom fläkten kan man även köpa fläktskåp/kryddhylla, monterat och klart. 
 

2. Genom Våtrumsteknik kan man få hjälp med att bygga om sitt kök. Då ska önskad beställning av 

spisfläkt göras via dem. Detta för att undvika att flera olika entreprenörer arbetar i din lägenhet 

samtidigt. Vänd er i så fall till Mattias Andersson i den röda visningsboden vid panncentralen. 
 

OBS: Det är inte lämpligt att köpa och installera fläkten på egen hand eftersom den ska injusteras och 
anpassas till tryckstyrningen och den allmänna ventilationen. Vanliga spisfläktar som används i villor får 

inte heller användas. Dessa saknar nämligen s.k. grundflödesinställning, vilket är ett krav för att den 

obligatroriska ventilationsbesiktningen (OVK) ska bli godkänd vid nästa besiktning som sker 2006. 

 

Däremot går det utmärkt att behålla den kolfilterfläkt man ev. redan har. Den fångar inte upp matos lika 

bra men stör inte heller den nya tryckstyrningen. 

 

Alla är hjärtligt välkomna till demonstrationen av spisfläkten den 5 oktober (se rutan överst på sidan). Då 

lämnas närmare information om beställning, installation och priser. 

 

Uppehållsrum under hösten 
Föreningslokalen (Gransätragränd 43) kommer att kunna användas under dagtid av dem som under 

stamrenoveringen har behov av att lämna sina lägenheter för kortare eller längre stunder. Nycklar kan 

kvitteras ut hos Sune Carlén, torsdagar 18.30- 19.30. Du kan även ringa honom på telefon 88 85 85.  

Vilka möjligheter som kan erbjudas under våren nästa år är ännu inte klart. 

 

 

Styrelsen 

             Vänd   � 


