
	  

Nyhetsbrev	  8,	  2015	  
	  
	  
Byte	  av	  Tv/Bredbandsleverantör	  
Ett	  beslut	  är	  nu	  taget	  gällande	  byte	  av	  bredbandsleverantör.	  Avtalet	  med	  Telia	  kommer	  
att	  sägas	  upp	  och	  avtal	  tecknas	  med	  Bredbandsbolaget.	  Eventuella	  tilläggsavtal	  som	  har	  
tecknats	  av	  enskild	  lägenhetsinnehavare	  kommer	  automatiskt	  att	  sägas	  upp	  i	  samband	  
med	  detta.	  Bytet	  beräknas	  ta	  ca	  4-‐6	  månader.	  	  
	  	  
Föreningen	  kommer	  att	  stå	  för	  grundkostnaden	  för	  det	  nya	  avtalet,	  vilket	  är	  224kr	  per	  
lägenhet.	  I	  detta	  ingår	  då	  ett	  större	  antal	  TV	  kanaler	  varav	  8st	  är	  valfria,	  internet	  med	  
hastighet	  250/100Mbit/s,	  AC-‐router,	  1st	  HD-‐box	  samt	  telefoni.	  Eventuella	  tillägg	  till	  
detta	  står	  enskild	  lägenhetsinnehavare	  för	  själv.	  Alla	  lägenheter	  kommer	  att	  påverkas	  
vid	  bytet	  då	  det	  sker	  utbyte	  av	  routers	  samt	  val	  av	  eventuella	  tilläggstjänster.	  Mer	  
information	  kring	  detta	  kommer	  löpande.	  	  
	  
	  
Inbrott	  i	  källarförråd	  
Som	  vi	  tidigare	  informerat	  om	  via	  hemsida	  och	  anslag	  har	  det	  den	  senaste	  tiden	  skett	  ett	  
antal	  inbrott	  i	  källarförråd	  i	  föreningen	  där	  allt	  tyder	  på	  att	  tjuven	  haft	  tillgång	  till	  
nycklar.	  Styrelsen	  har	  nu	  i	  ett	  första	  steg	  beslutat	  att	  utöka	  bevakningen	  och	  undersöker	  
även	  olika	  alternativ	  för	  att	  försvåra	  för	  ytterligare	  inbrott.	  Vi	  arbetar	  även	  för	  fullt	  med	  att	  
se	  över	  alternativ	  kring	  att	  antingen	  byta	  ut	  låskolvar	  i	  allmänna	  utrymmen	  eller	  införa	  
ett	  nytt	  låssystem	  samt	  ser	  över	  rutiner	  för	  utlämning/överlämning	  av	  nycklar.	  
 
Vi	  vill	  dock	  uppmana	  er	  medlemmar	  att	  själva	  kontrollera	  att	  allt	  står	  rätt	  till	  i	  just	  ert	  
förråd.	  Vid	  ett	  inträffat	  inbrott	  är	  det	  upp	  till	  förrådsägaren	  att	  upprätta	  en	  
polisanmälan,	  vilket	  har	  gjorts	  av	  berörda	  medlemmar.	  	  	  	  	  
 
	  
	  
	  
	  

Vänliga	  hälsningar	  
Styrelsen	  BRF	  Sjöstaden	  3	  

brfsjostaden3@gmail.com,	  www.sjostaden3.se	  	  
	  

Vill	  du	  ha	  nyhetsbrev	  digitalt?	  
Vi	  har	  skickat	  nyhetsbrevet	  till	  de	  mejladresser	  som	  finns	  registrerade.	  Anmäl	  gärna	  din	  mejladress	  på	  
www.sjostaden3.se	  om	  du	  inte	  har	  fått	  det.	  	  


