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Hej 

Årets första nyhetsblad tar upp 

 hur du kan dra nytta av föreningens nya avtal med Bredbandsbolaget 

 hur du kan få bra luft i lägenheten 

Styrelsen påminner också om att årsstämman kommer att äga rum den 24 april 2017. Kallelse 

kommer senare. 

Informationsblad från Bredbandsbolaget bifogas nyhetsbladet. 

 

 

Känner du ett behov av ett snabbare bredband? 
 

Styrelsen har tecknat ett nytt avtal med Bredbandsbolaget med en högre hastighet till samma pris.  

Om du vill du ta del av den högre hastigheten krävs ny utrustning, som du kan läsa om nedan. 

Beroende på hur viktigt det här med snabbt internet är för just dig - så kommer det tre olika 

alternativ som beskriver hur du kan agera i frågan. 

 

 

Alternativ A 

Rekommenderas för dig som är nöjd med ditt bredband 

Det nya avtalet fungerar på samma sätt som förut. Om du inte vill ändra något behöver du inte göra 

det. Då kan du förbise denna information och fortsätta surfa precis som vanligt.  

Alternativ B 

Rekommenderas för dig med viss kunskap och behov av bättre Wifi 

Vill du uppgradera din utrustning kan du kontakta Bredbandsbolaget och beställa en ny router. 

Uppgraderingen ger ett snabbare och stabilare trådlöst nätverk och är kostnadsfri. 

 

Ring till Bredbandsbolaget på telefonnummer 077-077 70 00 

I telefonsvararen välj alternativ 4 (Teknisk support)  

Bredbandsbolaget ska enligt avtal tillhandahålla utrustning för vårt bredband.  

Meddela därför att bostadsrättsföreningen har tecknat ett nytt bredbandsavtal med en högre 

hastighet och varpå du behöver en ny router (som stöder den nya hastigheten).  

Routern skickas därefter på posten kostnadsfritt och du ersätter då din gamla router med den nya.  

Alternativ C 

Rekommenderas enbart för de sanna entusiasterna.  

Är du själv tekniskt kunnig eller är beredd att betala för viss utrustning / montering 
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Om du känner ett behov av snabbare hastigheten i samtliga trådbundna uttag i din lägenhet krävs 

en ny switch i installationsskåpet (ofta placerat i entrén). Du ansvarar själv för teknisk utrustning av 

den här typen. Införskaffandet är frivilligt, såväl utrustning som eventuell installationshjälp 

ombesörjer och bekostar du själv 

Switchen tillhandahålls bl.a. av Elbutik.se och heter Lex Com Home Switch S1000-T 

https://www.elbutik.se/product.html/lex-com-home-data-switch-s101-t-2 

 

Alternativt går det att koppla ur den befintliga switchen i installationsskåpet och leda den ingående 

nätverkskabeln direkt till ett utvalt uttag i lägenheten.  

Därmed krävs inget eget inköp av någon ny switch. Däremot får du enbart den trådbundna 

uppkopplingen till ett uttag i lägenheten (din nya router har en inbygg switch, så om du kan förlika 

dig med att ha ett snabbt Wifi och samla dina trådlösa enheter i närhet till routern är detta en smart 

lösning för den händige). 

 

Bra luft i lägenheten. 

Bakom flera element i varje lägenhet finns friskluftintag där uteluften renas genom ett filter och 

vintertid värms upp via elementen. Luften som tas in blandas med den som finns i rummen och förs 

slutligen ut genom ventiler i kök/toa/badrum och kanske garderob. Rekommendationen är att filtret 

ska bytas av lägenhetsinnehavaren varje år. Beskrivning av ventilationsdonet finns under flik 3, 

Rörinstallationer, i lägenhetens Drift och skötselpärm. Det är enkelt att ta ut och sätta in filtret via två 

snäpplås på ventilationsdonet lock. 

Det har visat sig svårt och dyrt att göra enstaka inköp av passande filter. Föreningen har därför 

avtalat om mycket bra mängdrabatt genom storköp av passande filter. Fortsättningsvis gäller 

följande: 

Från och med mars kan varje hushåll högst en gång om året via styrelsen kostnadsfritt kvittera ut en 

omgång nya filter till lägenheten. 

Den som vill förse lägenheten med specialfilter mot allergier etc. får själv stå för den kostnaden. 

Föreningen har ett 20-tal restfilter till försäljning. 

 

 

 

 

 

 

 

2(2) 


