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VIKTIGT om Telias bredbandstjänster 
Natten mellan fredag den 22 januari och lördag den 23 januari byter Telia bredbandstjänster från 
andra leverantörer i föreningens fibernät. Detta för att kunna erbjuda samtliga medlemmar att 
koppla upp sig mot Telia på morgonen den 22/1. 
För medlemmar som i dagsläget har annan leverantör av bredbandstjänster än Telia gäller följande: 
De som i dag köper tv- och bredbandstjänster av t ex Tele 2, Bahnhof, Com Hem, med flera, blir utan 
dessa tjänster under natten.  
På lördag morgon (22/1) kan aktiverar man sitt bredband hos Telia på telia.se/aktivera eller genom 
att ringa tel. 020 20 20 70. Uppge adress och lägenhetsnummer (3-siffrigt). Man har då samtidigt an-
slutet sig till föreningens gruppavtal med Telia som direkt börjar leverera bredbandstjänsterna. 
Avgiften är 200 kr/månad från och med februari 2021. 
För medlemmar som redan har Telia som leverantör av bredbandstjänster gäller följande: 
Medlemmar som redan har bredbandstjänster från Telia påverkas inte av avstängningen natten mel-
lan 22 och 23 januari.  
Föreningens avtal med Telia träder i kraft 1 februari 2021. Den som inte redan aktiverat sitt avtal, ge-
nom att uppge adress och lägenhetsnummer (3-siffrigt) måste göra det snarast för att får att få den 
lägre avgiften på 200 kr/månad. I de fall där Telia begär tillbaka tidigare utrustning (tv-box, router, 
fjärrkontroll) skickar Telia en retursedel. 
 
Vi håller nu på att dela ut Telias nya utrustning (router, tv-box och fjärrkontroll). De som ännu inte 
hämtat ut den kan göra så i Festblåsan, Blåsutgatan 6, må-to kl 10–12 och 18–20 fram till den 28 janu-
ari. Utrustning ska finnas i samtliga lägenheter, även om man inte avser att koppla in den. 
Telia erbjuder kostnadsfri hjälp med att installera utrustningen. Om man vil utnyttja erbjudandet får 
man själv boka en tid genom Telias Kundtjänst, tel: 90 200, vardagar: 08:00-19:00, lördagar 10:00-
18:00. Bokningar kan göras från och med lördag den 23 januari. 
I den händelse att Telia inte hunnit ge installationshjälp före den 1 februari kan den som fortfarande 
väntar ändå se på tv via det avtal som föreningen har med Com Hem. Anslut då teven till det analoga 
uttaget i väggen. 
Se också informationsblad som delas ut tillsammans med utrustningen och Brf Blåsuts hemsida för 
information: https://brfblasut.se/medlemssida/medlemsinfo/information-om-bredband/.  
 
Hjälpa varandra 
Att koppla in Telia-utrustningen kan vara svårt för somliga, men enkelt för andra som har teknikvana. 
Detta är ett bra tillfälle för grannar att hjälpa varandra. Kanske vågar du fråga den som bor bredvid 
om hon eller han kan hjälpa dig? Eller du som vet hur man gör, kanske ringer du på och frågar om nå-
gon behöver din hjälp? Tjänster kan återgäldas på så många sätt; en kaka, vattna blommor, flytta en 
tung möbel, rasta hunden. Det är också ett bra sätt att lära känna varandra lite bättre. 
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Container 
Containrar för julgranar och annat brännbart kommer den 18 – 21 januari att vara utplacerade vid 
Blåsutgatan 6 och vid Gröna Gatan 32. Den som vill bli av med ”blöta växter”, jord mm som kan rötas 
eller komposteras kan lämna det utanför panncentralen, nedanför Blåsutgatan 12. 
 

Inventering av extraförråd 
Föreningen genomför just nu en inventering av alla de extraförråd som finns i våra fastigheter. Var 
därför uppmärksamma på att besöka ert extraförråd om ni har ett sådant, då förvaltarna kommer att 
placera informationslappar på ert förråd. Alla som har ett extraförråd uppmanas dessutom att lämna 
namn, lägenhetsnummer samt var ni har ert extraförråd till brf.blasut@brfblasut.se. Förråd utan 
”ägare” kommer att tömmas och erbjudas föreningens medlemmar till förhyrning.  
 
  
Extra stämma 
Höstens föreningsstämma genomfördes ju Coronaanpassat genom en skriftlig omröstning, men mot-
ioner med mera hänsköts till en kommande stämma. Styrelsen arbetar dessutom med flera frågor 
som ska behandlas på en stämma, till exempel ombyggnad av lokaler till lägenheter, individuell mät-
ning av el och laddstolpar för elbilar. Vi hoppas därför att pandemireglerna ska tillåta att vi i vår 
genomför en extrastämma med större möjligheter till dialog än det förfarande vi i tvingades till i hös-
tas. 
 
Fyrverkerier 
God Fortsättning! 
Trots förhoppningar om ett fantastiskt 2021 så behöver vi tyvärr informera om tråkigheter som inträf-
fade vid 2020 års avslut. Det kom till styrelsens kännedom att en av våra medlemmar tänt smällare i 
sitt hem och sedan kastat ut dem från sin franska balkong mot människor nedanför. Detta är mycket 
allvarligt och synnerligen oansvarigt då flera personer kunde ha kommit till skada. Styrelsen har där-
för vidtagit åtgärder. För allas kännedom så är smällare och raketer i direkt anslutning till våra 
bostäder inte tillåtet. 
 
Brandsäkerhet i våra fastigheter 
Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtit att förvara brännbart material i de allmänna utrymmena 
såsom i trapphus, garage eller utanför sitt lägenhetsförråd då det ökar risken för anlagda bränder el-
ler försvårar vid en eventuell utrymning. Det handlar om allas vår säkerhet, tänk på dig själv och dina 
grannar. Om du är osäker på vad som gäller eller om du känner för att färska upp minnet så finns 
mycket information att läsa på följande länk: https://rib.msb.se/filer/pdf/25596.pdf 

 

Styrelsen Brf Blåsut 


