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Information till alla hyresgäster och bostadsrättsinnehavare

God Jul och Gott Nytt År!
I tvättstugorna finns nu papperssäckar som man kan lägga julklappspapper i innan man kastar allt i
soprummet. Julgranar samlar vi som vanligt på gården vid fontänen senast kvällen torsdag 12
januari. Morgonen efter kommer vår renhållningsfirma, Apelns Express, och hämtar dem.

Bredbandsinstallation
Montering av uttag i varje lägenhet – var hemma eller häng
upp reservnyckeln!
Installationsarbetet snart klart
Arbetet med installation av bredbandsnätet i vår fastighet går efter nyår in i slutfasen. Fiberkabel har
dragits i källaren till alla trapphus. Kopparkabel har dragits från switcharna i källaren upp till varje
våningsplan. Det som återstår nu är att montera uttagen i lägenheterna samt att ansluta fastighetens
datanät till Stokab:s stomnät.

Samtliga lägenheter får besök i januari – var hemma!
Samtliga lägenheter får nu sitt andra besök av Netsol Data. Denna gång ska man dra in bredbandskabeln i lägenheten och montera bredbandsuttaget. Styrelsen vädjar till alla boende – var hemma
eller häng upp lägenhetsnycklarna i ”tuben”!

OBS – ta loss nycklarna och häng upp dem utan nyckelringar
Ta bort möbler och annat ömtåligt där uttaget ska monteras!
Netsol Data AB besöker lägenheterna enligt följande
(start kl 8:00, pågår tills sista lägenheten är klar):

Måndag 9 januari
Tisdag 10 januari
Onsdag 11 januari
Torsdag 12 januari
Fredag 13 januari
Måndag 16 januari
Tisdag 17 januari
Onsdag 18 januari
Torsdag 19 januari

S:t Göransgatan 96
S:t Göransgatan 98
S:t Göransgatan 100
S:t Göransgatan 102
Mariebergsgatan 30
Arbetargatan 23 A
Arbetargatan 23 B
Arbetargatan 27 A
Arbetargatan 27 B
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Viktigt vara hemma – annars kostar det 1 625 kr!
Om Netsol Data inte kommer in i lägenheten den dag man aviserat lägenhetsbesöket, utan måste
återkomma en senare dag, kostar detta ’extra’ besök 1 625 kr. Den kostnaden kommer respektive
boende att få stå för.
Kan man inte vara hemma aktuell dag ska man hänga upp sina lägenhetsnycklar i ”tuben” på
lägenhetsdörrens insida. Hålet i dörren är mycket litet – alla nyckelringar måste därför tas bort innan
man hänger upp nycklarna i kedjan.

Beräknad driftsättning 1 mars 2006
Stokab ansluter vår fastighet till sitt nät någon gång under januari-februari. Därefter kommer vi att
testa datanätet innan den officiella driftsättningen. Vi räknar med driftstart 1 mars 2006.

Om ”första telejacket” är i köket monteras uttaget i det ”andra” telejacket
Det har visat sig att det första telejacket man kommer till i vissa fall är det som finns i köket. Detta
gäller framförallt många av fastighetens 2:or. Då det sannolikt är väldigt få boende som önskar ha
bredbandsuttaget i kökets kakelvägg har styrelsen beslutat att Netsol Data, om möjligt, ska dra
bredbandskabeln vidare till lägenhetens nästa telejack. Det borde i de flesta fall innebära telejacket i
hallen. Den boende drabbas inte av extra kostnader för detta.

Extra kabeldragning i lägenheten för 1 000 kr – beställningsblankett bifogas
För de boende som önskar beställa extra kabeldragning (upp till 15 meter) i lägenheten av
Ownit/Netsol Data bifogas en beställningsblankett. Montering sker från och med måndag 23 januari
2006, dvs efter att alla lägenheter fått sina ”ordinarie” uttag monterade.
Beställningsblanketten lämnas till styrelsen eller fastighetsskötaren (lokalen S:t Göransgatan 102 bv,
portkod 7034) senast söndag 15 januari 2006.

Anmälan 10 eller 100 MBits/s – obligatoriskt för alla som önskar anslutning
För att lägenheten ska anslutas fordras att blanketten ”Abonnemangsbeställning” lämnas till
styrelsen eller fastighetsskötaren (lokalen S:t Göransgatan 102 bv, portkod 7034) senast måndag 30
januari 2006.
Observera att bredband 10 MBits/s är kostnadsfritt (ingår i hyran/månadsavgiften). Bredband 100
MBits/s kostar 100 kr/månad. Kostnaden kommer att debiteras på hyran/månadsavgiften kvartalsvis.
De som anmält sig kommer ca en vecka innan driftstart få informationsmaterial från Ownit
Broadband AB med uppgift om hur man kopplar upp datorn första gången (användaruppgifter och
installationsmanualer).
Vill man inte ansluta sig nu kan man göra det vid ett senare tillfälle. Likaså kan man ändra från 10
till 100 MBits/s (eller tvärtom) när man så önskar. I båda dessa fall får man själv kontakta Ownit.

Frågor kring bredbandsinstallationen
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