
Vad händer med min IP-telefoni 
Även Bredbandsbolagets IP-telefoni upphör den 4 juli och från 
det datum kan du istället få IP-telefoni genom Bahnhof. Vill du 
behålla ditt gamla telefonnummer får du betala 199 kr i en s.k. 
porteringsavgift. 
 
IP-telefoni förutsätter att du har en router med telefonibox som 
du bl.a. kan kvittera ut på infomötena.  
 

Bastunyckel? - Betala städavgift!  
Du som har låsbricka till bastun måste betala den årliga 
städavgiften om 100 kr till pg 40 00 96-4 senast den 30 juni. Det 
kommer ingen annan avisering, utan detta är den enda 
påminnelse du får. Betalar du inte kommer Lennart att stänga av 
din låsbricka.   
 

Inspektion av väggar på Vickergatan  
Lennart håller just nu på med en inspektion av lägenheterna på 
Vickergatan för att kartlägga om väggar rivits eller ändrats. 
Hittills har han kommit in i ca hälften av lägenheterna. 
 
Hör gärna av dig om du vet att vi inte varit i din lägenhet så 
ordnar vi det så smidigt som möjligt.  
 

Extraamortering av lån 
I maj valde styrelsen att göra en extraamortering på våra 
fastighetslån med 1,5 milj kr. Det betyder att våra fastighetslån 
nu är ca 65 milj kr. 
 

Trevlig sommar önskar 
Styrelsen och Axets anställda 
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Sommarstängt i Axet 
Snart är det semester och även Axets anställda kommer att vara 
lediga. 
 
Fastighetsskötaren Lennarts kontor är stängt 27 juni till den 29 
juli. Under den tiden träffas Lennart efter överenskommelse på 
telefon 070-566 15 69. 
 
Vicevärds kontor är stängt 5 juli till och med den 2 augusti. 
Under tiden träffas Per-O efter överenskommelse på telefon 
0733-200 204. 
 
Då Helena är ledig kommer vikarier att städa portarna. 
 
Om du bokat Tejan eller övernattningsrummen under sommaren, 
prata med Lennart om hur du får nyckel m.m.  
 



Infomöten med Bahnhof 
Den 4 juli startar Bahnhofs bredband och alla lägenheter 
gruppansluts till dem. Samtidigt lämnar Bredbandsbolaget vårt 
fiberoptiska nät.  
 
Axets styrelse och Bahnhof bjuder in till informationsmöten i 
Tejan (Timotejgatan 3): 
• torsdag 30 juni kl 18.00 - 19.30 
• måndag 4 juli kl 17.00 -19.00 

 
På mötet svaras på frågor om den nya bredbandsanslutningen, 
vilka tjänster Bahnhof kan erbjuda och hur installationen går till. 
Dessutom kommer du att kunna kvittera ut en trådlös router med 
inbyggd telefonibox. Routern behövs om du vill ha möjlighet till 
trådlöst nätverk i lägenheten, kunna koppla in fler än en dator 
eller använda Bahnhofs fasta telefoni. 
 
Därefter kommer du, så långt lagret räcker, att kunna kvittera ut 
routern hos fastighetsskötaren. Tänk på att han har semester 
under juli (se ovan).  
 

Hjälp med installationen? 
För att Bahnhofs bredband ska fungera behöver du göra vissa 
installationer på din dator. Banhof kommer att ha tekniker på 
plats den 4 juli 17.00 – 19.00 som kan hjälpa dig. 
 
Därefter får du hjälp av Bahnhofs kundtjänst och support 

tel 08-555 771 50 
vardagar 08.00 – 21.00 
helger 10.00 – 14.00  

Bredbandsgruppen kan göra nya uttag 
På infomötena kommer även Bredbandsgruppen att närvara. De 
erbjuder extratjänster till Axets medlemmar som t.ex. 
vidaredragning av bredbandsuttag, trådlös IP-TV eller extra 
avancerad installationshjälp. Är ni intresserad av deras tjänster 
kan du tala med dem och göra beställningar under info-mötena 
 
Uppsägningsbesked från Bredbandsbolaget 
Bredbandsbolaget har skickat ut bekräftelser till alla som har 
abonnemang med dem om att det upphör den 4 juli. Om du har 
lånat ruoter eller annan utrustning från Bredbandsbolaget ska den 
skickas till Ljungby, se informationen du fått med bekräftelsen. 
Annars kommer du att få betala en avgift till dem. 
 
Observera att du inte kommer att kunna behålla din gamla 
mailadress. Tyvärr kan inte heller Bredbandsbolaget ordna så att 
mailen eftersänds under en övergångsperiod.  
 

Spara alla kontakter innan den 4 juli 
Eftersom det inte går att eftersända mailen, är det viktigt att du 
sparar alla mailkontakter så att du sedan kan informera dem om 
din nya mailadress. 
 

Trist att behöva byta mailadress  
Många har hört av sig och beklagar att de måste byta mailadress. 
Tyvärr är det en effekt av att vi byter leverantör. Om du är i 
behov av att ha en kontinuerlig mailadress kan det vara klokt att 
skaffa en mailadress med egen domän. Om tre år är det dags för 
en ny upphandling, och vem vet, vi kanske byter bredbands-
leverantör igen. Nya mailadresser från Bahnhof kan erhållas från 
den 4 juli (max 6 st ingår). 
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