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INFO OM BREDBAND 
 
Hej.  
Vi har nu träffat avtal med Bostream och arbetet med bredband kommer igång fortare än vi 
räknat med. Schaktning och grävning utomhus börjar inom kort. Enligt planen så kommer 
bredband finnas tillgängligt 1 april.  
 
Installationen av fastighetsnätet börjar efter nyår 
Kabeldragning, installation av ledningsnät och annan utrustning börjar den 5 januari och 
beräknas vara avklarat till den 16 januari. Installation av uttag i lägenheterna pågår 19 
januari – 24 januari. Installatör är NetSol Data. 
 
Installatören kommer att göra allt för att minimera störningar och att installationen ska gå 
snabbt och smidigt. Det krävs att alla samarbetar och att lägenhetsinnehavarna i positiv anda 
underlättar arbetet.  
 
ALLA lägenheter ska utrustas med uttag, oavsett om man tänker skaffa bredband eller inte. 
Uttaget kommer om inget annat sägs installeras i hallen ovanför ytterdörren. Om du så 
önskar kan uttaget istället placeras på valfri plats i lägenheten (inom 15 m från dörren 
räknat). Du får i så fall själv betala extrakostnaden 600 kr + moms. Senast den 30 december 
måste du meddela styrelsen om du vill ha uttaget monterat på särskilt ställe i lägenheten. 
Enklast görs det genom att antingen eposta (se nedan) eller lägga en lapp i föreningens 
brevlåda vid lokalen Järnlundsvägen 39. 
 
Installatören MÅSTE få tillträde till din lägenhet under denna vecka (19-24 januari). 
Närmare besked om dag och tidpunkt för just din lägenhet kommer att lämnas av 
installatören en (1) vecka i förväg. Det bästa är om du kan vara hemma under de timmarna 
uttaget monteras, men annars så kan nycklar lämnas i nyckeltuben i dörren eller lämnas in 
två dagar i förväg i brevlådan till lokalen J39 i ett kuvert märkt med ditt lgh-nr. 
 
OBS! Om du INTE ser till att installatören kan komma åt din lägenhet under den här veckan 
så förorsakas föreningen en extrakostnad på 2190 kr + moms, som kommer att debiteras 
dig. Om du inte lämnar nycklar eller på annat sätt ordnar tillträde till lägenheten tillkommer 
kostnaden för öppning med hjälp av låssmed. 
 
Kostnader?  
Bredband kommer att kosta ca 350 kr per månad för den som ansluter sig. Det är också så 
att om många ansluter sig så kan avgiften bli lägre. De som anmäler sig för bredband före 
den 15 mars slipper dessutom anslutningsavgiften på 795 kr. För de pengarna får du äkta 
bredband 10 Mbit och en fast IP-adress, brevlådor, utrymme för hemsida mm och support. 
Om du inte vill ha bredband kommer du självklart inte behöva betala någon avgift. 
 
De som vill ansluta sig till bredband kommer att träffa avtal med föreningen. Avgiften läggs 
ovanpå hyran på samma sätt som kabel-TV-avgiften. Mer info om detta senare. 
 
Frågor? 
Om du har frågor så kan du vända dig till 
Jan Driessen tel 08-184414 eller  
Mikael Andersson (särkilt teknikfrågor) tel 073-6527677 
Du kan också maila till info@staertesjoen.se 
      VÄND
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Hyra för 2004 
För er som är hyresgäster kan vi informera om att hyresförhandlingarna för Familjebostäder 
inte är avslutade, och att fastighetsägareföreningen och hyresgästföreningen måste avvakta 
det resultatet innan hyrorna för 2004 kan fastställas. Hyreshöjningen kommer att tas ut 
retroaktivt från 1 januari 2004. (Månadsavgiften för bostadsrätter förblir oförändrad t.v.) 
 
 
Inför Julhelgen 
vill vi passa på att påminna om   
att julklappspapper ska till pappersinsamlingen, och inte kastas i sopnedkasten; 
att utkastade julgranar inte får lämnas vind för våg, utan ska samlas i en hög vid grillplatsen; 
samt 
att vara försiktig med levande ljus, så brandvarnaren inte behöver komma till användning. 
 
 
 

Med detta vill styrelsen önska alla en 
 

God Jul & Gott Nytt År 
 

 
 
 


