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Information till alla hyresgäster och bostadsrättsinnehavare

Bredbandsinstallation
Besök i varje lägenhet.
Var hemma eller häng upp reservnyckeln!
Installationsarbetet har startat
Arbetet med installation av bredbandsnätet i vår fastighet har nu påbörjats. Fiberkabel
har dragits i källaren till alla trapphus. Switchar monteras i källaren just nu. Sedan
återstår att dra bredbandskabel till varje lägenhet samt att ansluta hela fastigheten till
Stokabs stomnät.
Beräknad driftsättning 1 mars 2006
Stokab kan inte ansluta vår fastighet förrän efter jul. Styrelsen, Ownit Broadband AB
och Netsol Data AB (som bygger vårt nät) räknar med driftstart 1 mars 2006.
Samtliga lägenheter får besök i november – var hemma eller lämna nyckeln!
Samtliga lägenheter kommer nu att besökas. Syftet är att kontrollera om det går att dra
bredbandskabel till första telejacket i lägenheten. Om det inte går, eller om Netsol
Data inte kommer in i lägenheten, kommer bredbandsuttaget att monteras ovanför
lägenhetsdörren.
Styrelsen vädjar åt alla boende – var hemma eller häng upp lägenhetsnycklarna i
”tuben” så slipper vi onödig kabeldragning i våra trapphus!

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

Måndag 21 november
Tisdag 22 november
Onsdag 23 november
Torsdag 24 november
Fredag 25 november
Måndag 28 november
Tisdag 29 november
Onsdag 30 november
Torsdag 1 december

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
Vänd!

Brf Herden 8
www.brfherden.se
I den här ordningen installeras bredbandsuttagen
Installationsarbetet går till så här:
1. Första lägenhetsbesöket: Netsol Data besöker varje lägenhet för att undersöka om
bredbandskabel kan dras via teleröret till lägenhetens första telejack. (Se datum ovan!)
2. Beslut om faktisk kabeldragning. Styrelsen och Netsol Data träffas den 6 december
för slutligt beslut om vilka lägenheter som får bredbandsuttag i telejacket och vilka
som får bredbandsuttag monterat ovanför lägenhetsdörren.
3. Information till boende om fortsättningen. Information delas ut till samtliga med
uppgift om när installation sker i respektive lägenhet.
4. Andra lägenhetsbesöket. Montering av bredbandsuttag sker till de lägenheter som
ska få uttaget i första telejacket.
5. Andra lägenhetsbesöket. Montering av bredbandsuttag i de lägenheter som får
uttaget monterat ovanför lägenhetsdörren.
Viktigt vara hemma – annars kostar det 1 625 kr!
Om Netsol Data inte kommer in i lägenheten den dag man aviserat det andra
lägenhetsbesöket, utan måste återkomma en senare dag, kostar detta ’extra’ besök
1 625 kr. Den kostnaden kommer respektive boende att få stå för.
Avisering (förvarning) kommer att ske minst en vecka i förväg. Kan man inte vara
hemma aktuell dag ska man hänga upp sina lägenhetsnycklar i ”tuben” på
lägenhetsdörrens insida. Vet man redan nu att man är bortrest stora delar av december
och/eller januari bör man höra av sig till styrelsen via forsaljningar@brfherden.se så
fort som möjligt!
Ingen installation mellan Lucia och Trettonhelgen
Mellan Lucia och Trettonhelgen kommer inget arbete som kräver tillgång till
lägenheter att utföras. Installationsarbetet återupptas måndag 9 januari.
Extra kabeldragning i lägenheten
Efter installation av bredbandsuttagen delar vi ut beställningslappar för dem som
önskar extra kabeldragning inne i lägenheten. Kabeldragningen i lägenheterna
kommer att ske först efter att hela fastighetens bredbandsnät är färdiginstallerat.
Anmälan 100 MBits/s
Efter nyår delar vi ut anmälningsblankett där de som önskar öka bredbandet från 10
MBits/s till 100 MBits/s (prisstillägg 100 kr/månaden) får anmäla sig.

Frågor kring bredbandsinstallationen
Brf Herden, forsaljningar@brfherden.se
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