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Styrelsen informerar – 9/2016

Hej!
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen.
E-post adresser till styrelsen
Ni som vill ha information från styrelsen via mail och ännu inte lämnat e-postadress, skicka in din e-postadress till styrelsen.brfdalen@gmail.com. Vänligen
uppge samtidigt er bostadsadress så att det inte blir dubbel information.
Ni andra får styrelsens information i er brevlåda som vanligt.
Anslutning till fiber
Magnus Holmqvist, vår kontaktperson med Telia, har sammanställt information
om fiberanslutningen. Den finns med som bilaga till info-bladet.
Tvättstugor
Det förekommer att det försvinner saker från våra tvättstugor som
tillhandahålls av föreningen. Det är bl.a. rengöringsmedel, handtvål och
toalettpapper. Till och med har en brandsläckare försvunnit. Det är en onödig
extrakostnad.
Radon
2010 gjordes radonmätningar i våra lägenheter. Den radon vi har är
markradon, dvs. radonrik gas från marken som tränger in i våra lägenheter via
otätheter i bottenplattan som t.ex. rörgenomföringar. Det är endast några
marklägenheter som har förhöjd radonhalt (över 200 Bq/m3). 2015 har vi
genomfört tätning av rörgenomföringar i bottenplattan för alla marklägenheter
och mätt om radonhalten där det var för högt värde. De lägenheter som
fortfarande har en radonhalt över 200 Bq/m3 kommer att kontaktas för
ytterligare åtgärder under hösten.
Puben
Pubafton har vi fredag den 28/10. Puben startar kl 18.30 som vanligt. Öl och vin
till självkostnadspris. Kom och träffa grannar i trevligt sällskap. Ni som aldrig
har var med passa på och kom för att se hur trevligt vi har det.
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Information från styrelsen

Fiberinstallation - BRF Dalen
Som tidigare informerats har BRF-Dalen tecknat ett avtal med Telia för installation av fiber till
föreningen. Avtalet som tecknats har sin grund i HSB:s ramavtal med Telia och har mycket förmånliga
villkor för vår förening. En omfattande gemensam genomgång och planering med Telia/El-Tel har
skett för att göra installationerna så smidiga som möjligt och minimera påverkan så arbetet med
återställning går så snabbt som möjligt. Här följer en kortfattad information om installationen, viktig
information gällande Com Hem, vad vi får i och med detta avtal och tillval till tjänsten som varje
boende har möjlighet att göra.
Installationen
 Projektets initiala tidsplan var att pågå mellan september – november men vi väntar ännu på
den slutgiltiga tidsplanen från Telia. När den inkommit kommuniceras detta ut till alla
medlemmar. Vi misstänker att arbetet kommer dra ut på tiden och en realistisk gissning är
att vi hamnar någon gång i mars/april innan arbetet är klart.
 Schaktning kommer ske på alla gårdar för att dra in fibern till samtliga lägenheter.
 Alla hushåll kommer bli kontaktade av Telia/El-Tel för planering av respektive installation och
detaljerna kring detta
Com Hem
 Avtalet med Com Hem kommer sägas upp och kopplingen kommer att avslutas i slutet av
augusti 2017.
 Com Hem har tyvärr kontaktat boende i föreningen med nya erbjudanden trots muntlig
överenskommelse att inte göra detta. För att undvika onödiga extra kostnader under några
månader så är det viktigt att respektive boende inte tecknar upp sig för nya avtal med Com
Hem.
 Har man idag ett befintligt avtal med Com Hem som sträcker sig längre än slutet av augusti
2017 så kommer alla våra avtal avslutas av Com Hem i och med att kopplingen upphör.
 Vi råder alla boende att kontakta Com Hem och diskutera fram bästa lösningen för avslut av
respektive avtal. Tyvärr vet vi i dagsläget inte exakt när Telia har respektive hushåll
uppkopplat och Com Hem kan avslutas, men gissningsvis kommer detta ske från slutet av nov
i år och fram till april 2017.
Telias ”Triple Play” tjänst som vi köpt innehåller följande
 Telia Bredband via fiber 100/100 Mbit/s
 Telia Bredbandstelefoni
 TV från Telia, tv-paket Lagom (Se kanalutbud och tjänster på Telias hemsida)
 Trådlös Router
 Installationshjälp
Tillval – Boendet kan utöver detta bl a välja till följande
 TV paket Stor – 289 kr/mån (Se kanalutbud och tjänster på Telias hemsida)
 Högre hastighet på bredbandet
o 250 Mbit/s – 99 kr/mån
o 1000 Mbit/s – 699 kr/mån
 Inspelningsbar TV box – Se info och villkor här: https://www.telia.se/privat/tv/produktertillbehor/produkt/arris-vip-2853?intcmp=tv_tillbehor_boxarris2853
Mer info kommer att kommuniceras ut vartefter den inkommer från Telia.
Avslutningsvis vill vi tacka alla boende som ställt upp och visat sina lägenheter vilket underlättat
planeringsarbetet väsentligt!

