EXTRA Informationsblad 11 mars 2013
Nu börjar arbetet med att installera
fibernätverk och bredband i vårt
område
Under året kommer vi att få ett lokalt
administrativt nätverk (LAN) installerat på
området, i form av ett fibernätverk. Detta
innebär att vi går över till digital TV, får
möjlighet till snabbare bredband (via Telia)
och får möjlighet att ta olika tjänster i
bruk, t ex IP-telefoni.
FÖRSTA ETAPPEN – med början vecka 12
(från 18 mars) kommer Eltel, som utför
arbetena, tillsammans med HF Telelarm,
att gå in i lägenheterna och dra nya kablar
och sätta upp nya uttag. Avisering kommer
i brevlådan i god tid i förväg. Uttagen för
TV sätts invid de befintliga Comhemuttagen. I normalfallet kan man gå i
befintliga rör i väggarna, annars kommer
man att montera med utanpåliggande list.
KOMMANDE ETAPPER – när våren kommer,
då kommer i vårt fall också grävmaskinerna
eftersom det ska läggas ner rör för ett helt
nytt fibernätverk i området. Det rör sig om
ett stort arbete, som kommer att märkas
av en del. Den gemensamma målsättningen
är att allt ska vara klart i oktober.
Föreningen kommer att informera om hur
arbetet fortskrider, så här & på hemsidan.

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar
och andra som söker information om området:
www.brfvaxtriket.se
-

EXPEDITIONSTID! Föreningens expedition på
Dalaresan 16 har öppet första helgfria
måndagen i varje månad 18.00-19.00, med
någon ur styrelsen. Nästa tillfälle 8/4.

COMHEM – Bytet till Telia innebär att vi byter
från analog TV till digital TV. Under slutet av
2013 kommer båda att fungera parallellt, men
från 2014 finns bara digital TV.
- Comhem säger upp sina avtal gällande
bredband och de upphör vid årsskiftet. Har du
Comhem bredband och inte har hört från dem
om uppsägning kan det vara idé att ta kontakt
med Comhem.
- Erbjudande om Telia bredband och andra
tilläggstjänster som varje medlem kan teckna
separat kommer under året
- Bas-TV-utbudet (från Telia) kommer som
tidigare att ingå i avgiften till föreningen.

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 42 00 04 □ 070 594 21 02 □
ulf.broberg@upsetters.se
• Tore Stenström □ Sekreterare, v ordf □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
• Kent Olsson □ Kassör □ Dalaresan 38 □ 42 25 95 □ kent.olsson5@comhem.se
• Margrét Atladottir □ Ölandsresan 166 □ Studie- & Fritidsorganisatör □ 073 141 02 31 □
villi&villi.se
• Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
• Mona Yaghi □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □ mona.yaghi@hotmail.com
• Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.se
• Bokning av lokaler □ Dorota Lai □ Ölandsresan 140 □ 42 03 16 □ 073 983 54 91
• Montage & Fastighetsservice □ Janne Granvik □ 070 325 61 26
• Fastighetsskötare Kenneth Alsén □ 070 876 12 66 □ Telefon till expeditionen: 42 99 11
• Förvaltare: Loring Sandberg □ HSB Uppsala □ 18 01 57 □ loring.sandberg@uppsala.hsb.se
• Föreningens postadress: HSB Växtriket □ Box 1103 □ 751 41 Uppsala
• E-post till styrelsen: styrelsen@brfvaxtriket.se NYTT!
•

