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Gruppavtal med Telia 
Ett gruppavtal mellan Brf Blåsut och Telia om bredband, tv och IP-telefoni kommer att vara 
klart för påskrift efter årsskiftet. Under våren påbörjas installation av extra fiberportar i 
lägenheternas vardagsrum. Varje lägenhet ska alltså sammanlagt ha två fiberportar, en 
sedan tidigare i hallen och en ny i vardagsrummet. Planen är att hela föreningen ska anslutas 
till Telias tjänster under hösten. Inga exakta datum finns ännu, men information kommer så 
fort dessa spikats. 
Den som under tiden säger upp sitt avtal med annan leverantör kan teckna enskilt avtal med 
Telia. Enskilt avtal uppgår i gruppavtalet när detta börjar gälla. 
 
Viktigt: Anmäl om din lägenhet saknar fiberport 
Telia monterade in ett fastighetsnät i föreningen för ett antal år sedan. En fiberport (se 
bilden nedan) installerades i lägenheternas hall. Av olika anledningar kan det ändå finnas 
lägenheter som saknar fiberport. Om din lägenhet saknar fiberport är det mycket viktigt att 
du anmäler detta till förvaltaren på brf.blasut@telia.com eller lämnar ett skriftligt 
meddelande på expeditionen på Gröna Gatan 41/Karl Johansgatan 100. 
 

 
 
Expeditionen  
på Gröna gatan 41/Karl Johansgatan 100 har kvällsöppet för sista gången före helgerna 
måndagen den 16 december klockan 15.00 - 18.00.  Nästa kvällsöppet är måndagen den 13 
januari 2020 klockan 15 – 18. Expeditionen är bemannad alla helgfria torsdagar klockan 
12.00 – 13.00, alltså också den 19 december, 2 och 9 januari. 



Information om TV4-kanalerna och C More 
Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More, 
upphörde att gälla den 10 december. Com Hem har därför ersatt dem med annat utbud 
tillsvidare. 
Com Hem kommer att fortsätta försöka nå en överenskommelse med Telia. 
Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som styrelsen i Brf Blåsut i 
nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia. 
Du som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer att informeras via mejl och sms om 
ersättningskanaler eller annan kompensation. 
Du kan följa de senaste uppdateringarna om förhandlingarna på www.comhem.se/aktuellt. 
 
NABO  
NABO är en tjänst som föreningen har köpt in från HSB och som hjälper oss att hantera 
sociala problem. NABO-gruppen består av erfarna socionomer och arbetar opartiskt och 
professionellt med medlemmar som t ex har konflikter med varandra, svårt att betala sin 
månadsavgift, störningsproblem eller problem på grund av demens, sjukdom eller missbruk.  
Om du som medlem har behov av stöd i dessa frågor kan du kontakta Patrik Nordlund på 
kontorstid på telefonnr 010-442 20 64 eller e-post patrik.nordlund@hsb.se 
 
Elsparkcyklar 
Har du eller någon som besökt dig kört elsparkcykel till vår förening så måste den parkeras 
bredvid trottoaren, inte på den. Detta för att den inte ska vara i vägen för rörelsehindrade, 
utryckningsfordon, hemtjänst, taxi eller snöröjning. 
 
Efterarbete från stambytet 
Styrelsen jobbar fortfarande målmedvetet för att kvarvarande fel och garantiarbeten efter 
stambytet skall åtgärdas. Under hösten har ett flertal viktiga möten med olika inblandade 
parter hållits och arbetet fortskrider med oförminskad takt, trots kommande långhelger. 
 
Luciafirandet 
Årets firande var välbesök och fullpackat med glada nissar, gossar, tärnor, 
pepparkaksgubbar- och gummor i alla åldrar. Styrelsen vill tacka alla som kom och firade 
med oss. Ett särskilt tack riktas till den skönsjungande luciakören från Brunnsboskolans 
musikklasser, William Leijon som spelade stämningsfull julmusik på sitt dragspel, Niels Carno 
som trollade för oss och Lovisa från Wendelsbergs Folkhögskola som målade barnens 
ansikten. Tack också till jultomten och hans nisse som delade ut rikligt med julklappar. 
 
 
 
Slutligen, från oss alla i styrelsen önskar vi Er alla en fridfull, fröjdefull och riktigt  

 
God Jul & Gott Nytt År! 

 


