
Februari 2015

Sagt & Gjort 

Datum att notera under våren 
- Styrelsen håller öppet hus för frågor i 

styrelserummet på MV 149 mellan klockan 
18:00 - 20:00. Aktuella datum är den 4 feb, 
4 mar, 1 apr och 6 maj. 

- Vårstäddag i området är planerat till den 26 
april. Anslag med mer information sätts 
upp när det närmar sig. 

- Årets föreningsstämma kommer att hållas 
den 3 juni klockan 19:00 vid Stora Stenen 
(MV 211). Motioner till den samma skall 
vara inlämnade senast den 31:a mars via 
mail till styrelsen@brfmalarblick.se eller i 
föreningens brevlåda på MV 149. Formell 
kallelse kommer längre fram. 

- Informationsmöte om installation av fiber 
tisdagen den 17 februari kl 19:00 eller  
söndagen den 22 februari kl 11:00 vid Stora 
Stenen (MV 211). Mer information finns i 
den fortsatta texten här under. 

Viktig information om installation av fiber! 
Fiber innebär i korta drag att vi får ett 
modernt fastighetsnät till skillnad från det 
gamla nät vi idag har i området. Fiber saknar 
helt de begränsningar som finns i ett 
kopparnät och erbjuder bla snabbare och 
mer pålitligt bredband, större möjligheter 
med det digitala hemmet och inte minst ökar 
det värdet på fastigheterna. 

Nu har vi efter mycket diskussioner med olika 
aktörer under hösten och början av året hittat 
ett riktigt bra alternativ för föreningen och 
alla medlemmar så att vi kan få fiber 
installerat i alla bostadsrätter under 2015 till 

den oerhört förmånliga kostnaden av 0 
kronor (jämfört med tidigare offerter där det 
handlat om miljonbelopp för bara själva 
installationen). Vår samarbetspartner 
kommer att vara Telia. Telia erbjuder oss 
förmånligast installation, bäst priser på 
abonnemang, snabbast felavhjälpning och 
bäst kundsupport. 

För att repetera det vi nämnde i förra Sagt 
och Gjort som delades ut är det viktigt att 
ingen binder upp sig på nya abonnemang hos 
Com Hem utan låt eventuella bindningstider 
löpa ut.  

Den direkta och absolut största fördelen för 
alla blir att bredband (100/100 Mbit), digital-
tv (omkring 20 kanaler), samt telefoni 
kommer att ingå i avgiften. Dvs inget separat 
abonnemang behöver tecknas eller betalas 
för. Vill man exempelvis ha fler kanaler 
betalar man bara mellanskillnaden för dessa. 
Avgiften kommer att förändras med omkring 
150:-, dvs mindre än vad respektive enskilt 
abonnemang av dessa 3 som ingår skulle 
kosta om man själv tecknade det separat. 

Vi kommer även fortsätta med analoga TV-
sändningar i befintliga antennuttag så det 
krävs ingen komplettering med boxar till alla 
TV-apparater om man inte själv önskar det. 

Efterhand som vi har mer information 
kommer vi att delge den. Ni kommer även att 
få viss information via brev från Telia. Frågor 
angående installationen kan skickas till 
styrelsen@brfmalarblick.se. Alla är också 
välkomna på något av de informationsmöten 
som det finns tider för här ovan till vänster. 
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