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 Information till brf Gransätras medlemmar. Utkommer sporadiskt mellan Gransätrabladen. 
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BYTE TILL MULTIMEDIAUTTAG I SAMTLIGA LÄGENHETER OCH LOKALER. 
 
Kabel-TV-nätet i fastigheterna skall uppgraderas och byggas om till digital standard under maj/juni 2004. 
Det innebär att samtliga inkommande TV-uttag i alla lägenheter och lokaler måste bytas ut. 
 
Arbetet kommer att utföras av D&W Teknik AB. Arbetet börjar i föreningen onsdagen den 19 maj. Du 
kommer före installationen att få ett meddelande i brevlådan om exakt vilken dag bytet kommer att ske 
hos dig. Vi vill understryka vikten av att de får tillträde till din lägenhet enligt avisering. En kabelslinga 
förbinder flera lägenheter vilket gör att installationen förutsätter tillträde till samtliga lägenheter. Kan inte 
alla uttag bytas på en slinga kan ingen på slingan se TV. I det fall du inte ordnat tillträde till lägenheten 
kan du komma att bli debiterad för det extraarbetet detta medför. 
 
För att arbetet skall gå snabbt och smidigt ber vi dig att flytta undan de möbler som eventuellt blockerar 
TV-uttagen. Montören är förbjuden att själv flytta undan saker. I det fall du inte är hemma ber vi dig 
lämna nycklar till lägenheten antingen till en granne eller till brevinkastet i panncentralen. För den 
händelse du lämnar nycklar till en granne skall information om detta fästas på lägenhetsdörren. Nycklar 
som läggs i maskinistexpeditionens brevlåda skall förses med namn och uppgift om port. 
 
Under den tid som arbetet pågår kan störningar och bildavbrott förekomma under dagtid. Allt görs för att 
detta skall minimeras.  
 
Föreningen har tecknat nytt avtal med com hem ab. Du får därmed förutom nuvarande utbud också 
tillgång till TV4 +. Du kommer dessutom att få möjlighet att välja mellan ytterligare 70 digitala kanaler 
samt ett antal bredbandstjänster från com hem. Om detta får du mer information i brevlådan under våren.  
 
Det skall också sägas att installationen görs utan kostnad för lägenhetsinnehavaren och att befintlig TV-
utrustning kan användas även efter denna åtgärd. De nya tjänsterna kommer att vara tillgängliga först när 
arbetet i lägenheterna är klart och föreningens centralenhet är uppgraderad, vilket beräknas kunna ske 
under senare hälften av juni. Önskar du ytterligare information om com hem kan du ringa deras kund-
service på 0771-55 00 00 eller gå in på www.comhem.se.  
 
Vi hoppas arbetet inte skall medföra alltför stora olägenheter för dig. Det görs ju för att vi skall få ett 
modernare nät med möjligheter till större utbud.  
 
 
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Boka redan nu in onsdagen den 26 maj, då vi kommer att hålla en extrastämma bl.a. för att besluta om 
gemensam upphandling av el. Mer information om detta kommer senare. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen 


