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BREDBANDSINFORMATION med önskan om En Glad Påsk! 
Statusrapport 
Allt fler börjar få igång sina bredband och vi lär oss mer för varje dag som går, såväl teknik som att 
hantera med- och motgångar. Bredbanden måste registreras/aktiveras för att få igång 
internetuppkopplingen. Däremot behövs inte detta för att TV-signalen skall fungera. 
Nästan alla med trygghetslarm har nu valt att ansluta sitt larm till bredbandet och fått nya moderna 
larmapparater. 
Vi har fortfarande i vissa lägenheter problem med TV-uppkopplingen genom PLC-modulerna, 
medan det fungerar perfekt i andra lägenheter. 
Många har inkommit med önskemål om hjälp med installationen. Vi försöker hinna med så många 
som möjligt. Vi skall försöka hinna så många som möjligt under påskhelgen. 
Vi kan konstatera att grannsämjan och hjälpverksamheten grannar emellan fungerar på ett positivt 
sätt. Det är fint om vi så långt möjligt med egna medel kan klara av installationen. Men vi skall vara 
medvetna om att det gör sig inte självt; en timme per lägenhet om inget krånglar eller hänger upp 
sig. 

Meddela styrelsen 
Bredband 
Vi kan inte nog framhålla vikten av att meddela styrelsen när ditt bredband är aktiverat. 
För att TV-programsregistreringen skall fungera är det också viktigt att du meddelar oss de två 
nummer som återfinns på TV-boxens undersida: 

 Serienummer som börjar på 693531 .... och 
 MAC-adress som börjar på 000 7679 ..... 

Du som vet med dig att du lämnat dessa nummer, antingen via mail eller på annat sätt, kan bortse 
från detta. För våra fortsatta kontakter med Tele2 är det viktigt att statusrapporter. 

Telefonnumret 
När du aktiverat ditt bredband och kopplat in din telefon (enligt anvisningarna) skall du få ton och då 
kan du ringa (med ett tillfälligt nummer).  
Kom ihåg att meddela via mail till brfalstromer@gmail.com , telefon till Arne Hjelte (0736-841029) 
eller lapp i föreningsbrevlådan, när du vill att vi skall anmäla portering. 
Varje kväll skickar jag ett mail till Tele2 och anmäler portering och uppsägning av nuvarande 
abonnemang. Det gäller också om du beställt ett nytt IP-abonnemang utan att flytta med ditt 
nuvarande telefonnummer. Det tar upp till sju arbetsdagar innan ditt vanliga nummer är överflyttat 
till IP-telefonin. 

Utdelning av gateway 
I samband med utdelning av de bruna paketen som innehöll gateways saknades några 
medlemmars namn på försändelsen. Du som vet med dig att du fick ta emot ett paket där ditt namn 
saknades - tag kontakt med Arne Hjelte. 
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