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Gruppanslutning Bredband och IP-
telefoni  den 1 april 
Söndag den 1 april kommer Tyfons uppkopp-
ling av bredband och IP-telefoni att ske i alla 
lägenheter med undantag för de lägenheter som 
den 1 april  har kvar sin tidigare leverantör eller 
har valt en annan tidpunkt för anslutningen.  
Uttaget är så att säga ”stängt” för Tyfon så 
länge en annan leverantör fortfarande finns kvar 
i HSB Bolinas bredbandsuttag. Uppkopplingen 
sker ”automatiskt” till HSB Bolinas uttag utan 
att någon behöver komma in i lägenheten för att 
göra överföringen.  
 

Tyfon har support dagligen mellan kl 
08.30 - 22.00 på tel 08-54 60 00 00.  
Den 1 april har Tyfon, förutom ovan-
stående tider, satt in  extra personal på 
sin Support mellan kl 12.00 – 15.00.  

 
Router till varje lägenhet har kommit från 
Tyfon  och håller på att delas ut. Denna är gratis 
och ska kopplas till HSB Bolinas bredbandsut-
tag. Alla kommer att få besked om när rou-
tern kan avhämtas på fastighetskontoret. 
Routern är numrerad med ett specifikt nummer 
för varje lägenhet och tillhör lägenheten. 
 
Routern behövs för att IP-telefoni och trådlös 
bredbandsanslutning ska fungera.  För trådlös 
bredbandsanslutning krävs att din dator har ett 
nätverkskort, vilket finns i alla nyare datorer. 
Du kan självfallet även koppla datorn via sladd  
direkt till bredbandsuttaget om du bara ska ha 
bredbandsanslutnin.   
 
För hjälp med inkoppling av routern, fr o m 1 
april, kan du bl a kontakta Tyfons Support. Du 
som inte har möjlighet att via bekanta eller 
släktingar få hjälp med inkoppling av router kan 
beställa denna service (endast inkoppling av 
router) på Fastighetskontoret tel 964212. Du 
måste anteckna dig före den 1 april.  Servi-
cen kostar 100:- kr.  Vi har dock begränsad 
kapacitet att hjälpa till med denna service. 

Inbrott i lägenheter på 1:a våningen  
Det är väldigt tråkigt att behöva skriva om detta 
men vi måste be er vara mycket uppmärk-
samma eftersom tjuvar härjar på vårt om-
råde. Den senaste månaden har vi till dags dato 
drabbats av tio inbrott. Framför allt lägenheter-
na på 1:a våningen har hemsökts av tjuvar, som 
tar sig in i lägenheten genom att krossa fönster 
eller gå in via balkongen. Det lär vara två per-
soner på moped som gör sina stöldräder dagtid 
och kvällstid.  
 
Ring 112 om du ser eller hör något misstänkt 
inbrott eller försök till inbrott! Polisen vet om 
att vi är utsatta och lovade prioritera våra sam-
tal.  
 
Se till att dina balkongfönster och dörrar är lås-
ta och att nyckeln inte är tillgänglig.  Se även 
till att det lyser i din lägenhet, även när du inte 
är hemma.   
 
Det måste sägas igen – öppna inte entrédör-
ren för främmande personer som ringer på 
porttelefonen!  Släpp inte heller in någon 
okänd som vill följa med när du går in i hu-
set. En man har nyligen gått omkring på vårt 
område, ringt på porttelefonen samt uppgett 
någon anledning för att kunna komma in i hu-
set.  
 

Husmöte den 23 och 24 april 
Boka in ovanstående datum för vårens husmö-
ten. Dagordning sätts upp på anslagstavlorna en 
vecka i förväg. 
 
Föreningsstämma den 7 maj 
Årets föreningsstämma hålls måndag den 7 maj 
på Europaporten. Kallelse och årsredovisning 
kommer att skickas ut senast fjorton dagar före 
stämman. 
 
Styrelsen  


