BRF Blåelden 2

2018-08-21

GEMENSAMT

BREDBAND
SNART PÅ PLATS!
Hej alla boende i Blåelden 2!
Inom bara några veckor kommer våra medlemmar och hyresgäster att få tillgång till föreningens
gemensamma bredband från vår leverantör Bredband2. Som vi tidigare informerat kommer tjänsten
att ingå i din månadsavgift eller hyra utan att det kostar dig någonting extra.
Men för att du ska komma igång måste du meddela styrelsen att du vill ansluta din lägenhet till den
nya tjänsten. Vi hoppas att så många som möjligt vill passa på och ansluta sig redan från start!

Hur du anmäler dig
Varje hushåll som vill ha tillgång till bredbandstjänsten måste lämna in en påskriven begäran om
inkoppling. Du hittar en anmälningstalong på baksidan av brevet. Styrelsen måste ha din talong
senast den 30/9.

Driftsättning den 2-3/10 2018
Bredbandstjänsten kommer att aktiveras utan kostnad den 2:a och 3:e oktober 2018. De hushåll som
begärt inkoppling direkt kommer att kunna använda internet från Bredband2 senast den 3/10.
Notera att teknikerna inte behöver komma in i din lägenhet för att aktivera den nya tjänsten. Allt
sådant sköts utifrån. Skulle det ändå krävas något speciellt för din lägenhet kontaktas du direkt av
styrelsen.
Mer information…

Anmälningstalong till
gemensamt bredband på
andra sidan!

Två tillfällen att koppla in sig kostnadsfritt
Som vi nämnde tidigare ingår internettjänsten i din månadsavgift eller hyra till föreningen.
Du har möjlighet att ansluta till tjänsten kostnadsfritt vid två (2) tillfällen.
Följande datum kan du ansluta kostnadsfritt: Onsdag 3/10 och Söndag 4/11.
Men vi måste ha talongen senast den 30/9!

Ansluta senare
Om du väljer att ansluta först efter något av dessa datum kommer du att kunna göra det mot en
kopplingsavgift på 500 kr. Du kontaktar då styrelsen och bokar ett lämpligt datum.

Vad behöver du göra för att komma igång
För att ditt nya internet från Bredband2 ska börja fungera efter driftsättning och aktivering måste du
koppla in din dator eller annan utrustning som kan ansluta mot internet. Följ instruktionerna som
kommer upp automatiskt när du kopplat in dig till bredbandsuttaget och öppnar en websida.
För dig som behöver någon utrustning, till exempel router, för att använda internet med önskad
hastighet, maximalt 1000/1000 Mbit/s, finns följande alternativ:
1. Använda befintlig/egen utrustning
2. Hyra från Bredband2 (kontaktuppgifter för priser finns i steg-för-steg-guiden)
3. Köpa egen ny utrustning

Annan information
Med brevet följer en separat steg-för-steg-beskrivning kallad ”INFORMATION OM ER
INTERNETTJÄNST” som guidar dig genom varje steg för aktivering av bredbandstjänsten.
Beskrivningen finns också att läsa eller ladda ner från hemsidan under:
http://blaelden2.se/foreningen/dokument/.
Till slut, glöm inte att säga upp ditt nuvarande bredbandsabonnemang!
Med vänlig hälsning
Styrelsen

---------------------------------------------------------

Begäran om anslutning till gemensamt bredband Blåelden 2
Jag väljer följande dag för inkoppling: 3/10

4/11

Lägenhetsnummer (8 siffror (ex. 21-26-1-701), finns på ytterdörren):__________________________

Namn kontraktsinnehavare (TEXTAT):____________________________________________________

Underskrift kontraktsinnehavare: _______________________________________________________

LÄMNAS till styrelsen senast den 30/9 i föreningens brevlåda: Örsvängen 7 Bv

