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Till delägarna/medlemmarna i  
HSB Brf Alströmer 

 

 

Grovtvättstugan 
Måndagen den 2 mars är grovtvättstugan 
färdig att tas i bruk. Här finns nu en modern 12 
kg grovtvättmaskin. 

Tvättstugan och grovtvättstugan i 2ABC har 
även försetts med kortläsare. 

Bokningsschema finns på anslagstavla i 
korridoren utanför respektive tvättstuga. 

Viktigt att läsa instruktionerna för maskinen 
innan användandet. Instruktioner finns nu även 
på hemsidan. 

Årsstämman 2015 
Årsstämman äger i år rum  
onsdagen den 6 maj kl 18 

Reservera därför detta datum redan nu! 
Eventuella motioner skall vara inlämnade  

senast 31 mars 2015

Våren är här… 
enligt SMHI 

Hemsidan publiceras! 
Söndagen den 1 mars publicerar styrelsen 

föreningens hemsida. 
Adress till hemsidan är 
www.brfalstromer.se 

Styrelsen har beslutat publicera den även om det 
återstår en del att göra innan den innehåller den 
information vi önskar.  

Vår förhoppning är att du skall tycka att 
hemsidan är användbar och tilltalande. 
Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter och 
önskemål om sådant som du tycker skall finnas 
med på hemsidan. 

 
Cykelinventering 2015 

Under mars månad  
genomför vi 

Operation Cykelmärkning 
Du kommer att få mer information i 

brevlådan och på hemsidan! 

Tele2 > Bredbandsbolaget 
Som vi tidigare informerat om har Tele2 sålt sin 
verksamhet avseende tv, bredband och 
bredbandstelefoni till Telenor/ Bredbands-
bolaget. 

Övergången kommer att ske 16 mars 2015. 

Varje medlem/brh kommer att få direkt-
information från Bredbandsbolaget. Vi får hoppas 
att den informationen är rätt den här gången. 

På nästa sida har vi försökt sammanfatta 
konsekvenserna av försäljningen. 

Ny låneupphandling 
Styrelsen har precis avslutat en låne-
upphandling. Det blir Nordea som även fort-
sättningsvis kommer att vara långivare. 

Låneupphandlingen gjorde att vi sänkte våra 
räntor från 1,46% till 0,82%. 

Mötesplats HILL Måndag 2/3 kl 10:00 
Ragnar Udin, Sparbanksstiftelsen, berättar 
om möjligheterna i  
FRAMTIDENS ALINGSÅS 
Välkommen - Vi ses i Hillsalen! 
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Om du vill veta mer om 
leverantörsbytet: 

 Kolla in www.bredbandsbolaget.se ! 

 Kontakta Bredbandsbolagets kundtjänst 
0770-777 000 

 
De vanligaste frågorna och svaren om bytet: 

www.bredbandsbolaget.se/byte 
 

Det är styrelsens förhoppning att bytet kommer 
att ske friktionsfritt! 

Som du redan fått information om har 
Telenor/Bredbandsbolaget förvärvat Tele2:s 
fasta accesser för fiber- och kabel-verksamhet 
avseende privatmarknaden. 

I fortsättningen, från och med 16 mars 2015, 
kommer Bredbandsbolaget att leverera 
tjänsterna TV, bredband och bredbandstelefoni. 
Hur detta påverkar tjänsterna för TV, bredband 
och bredbandstelefoni skall vi försöka förklara 
och informera om här. 

Bredband 
Här blir det ingen förändring alls. Vi kommer 
även fortsättningsvis ha ett bredband med 
100/100 Mbit/s hastighet. Observera att denna 
hastighet gäller vid inkoppling direkt i 
nätverksuttaget i mediaskåpet eller nätkabel. 
Vid trådlös anslutning blir hastigheten lägre. 
Kolla hastigheten: www.bredbandskollen.se . 
Du betalar från och med 2014 70 kr/månad i 
bredbandsavgift. 

Bredbandstelefoni 
Månadsavgiften är även fortsättningsvis  
0 kr/månad enligt vårt trippelavtal. Du betalar 
alltid en öppningsavgift som är lika för alla 
teleoperatörer. 

 

TV 
Idag har vi olika möjligheter att ta emot TV-
signaler: 
1. Digitalt via antennuttaget och HD-box 
2. Analogt via antennuttaget utan HD-box 
3. Digitalt via bredbandsuttaget och HD-box 

Bredbandsbolaget kan inte, som Tele2, leverera 
TV-signaler i både Kabeltv-nätet och 
bredbandsnätet. Styrelsen har  varit tvungna att 
göra ett val. Eftersom de flesta idag har TV-
signalen via antennuttaget har styrelsen valt 
alternativet TV-signal via antennuttaget. 

TV-signaler via bredbandsuttaget/gateway(alt.3) 
försvinner i samband med omläggningen. 

HD-box 
Den HD-box som du hittills haft kommer även 
fortsättningsvis att användas. Observera att det 
är en inspelningsbar box. Vid eventuellt byte på 
grund av skada skall du alltså få en ny 
inspelningsbar HB-box från Bredbandsbolaget. 

TV-kanalspaket 
Hittills har vi haft ett antal grundkanaler och 
möjlighet att välja till åtta (8) kanaler ur olika 
programpaket. Den möjligheten försvinner nu. 
Styrelsen har valt att, inom ramen för avgiften, 
teckna avtal om ett kanalpaket som heter T1 
Bas. 

T1 Bas 
Detta kanalpaket innebär att du med automatik 
får tillgång till dessa TV-kanaler: 

 
Önskar du själv fler kanaler går det självklart att 
beställa via Bredbandsbolaget. 

 

 
 

 

 


