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Bredband 
 

Nu är telia klara med planeringen inför bytet till snabbare bredband!  
  
Planeringen ser ut enligt följande:  
Uppgraderingen av våra switchar planeras att utföras mellan 2022-04-25 - 2022-04-28. 
Det innebär att det är dessa datum som vi boende kommer att märka av Telias arbete.   
Det kan förekomma avbrott och störningar under denna period medan omkopplingen görs. 
Telias entreprenören kommer att ta en switch åt gången, vilket innebär att eventuella 
individuella avbrott ska ske under en och samma dag.   
Uppdateringen av era kollektiva tjänster kommer att genomföras i samband med detta. Detta 
blir vanligtvis klart under samma dag, men kan i vissa fall ta upp till 3 arbetsdagar efter avslutat 
teknikerbesök. 
Telia kommer även att installera en trådlös router samt TV-box, och teknikerna kommer därför 
att behöva komma in hos alla oss boende för att genomföra bytet. Det är Telias 
entreprenör Eltel som kommer att utföra arbetet, och det beräknas klart senast 2022-04-
28.  Entreprenören kommer ta med sig all nödvändig materiel som behövs för installationen, så 
alla medlemmar får all hårdvara levererad och installerad direkt i sin lägenhet. Detta gäller 
också de hyresgäster som valt att ansluta sig till vårt nya snabba bredband. Vi kommer med 
mer utförlig information och planering när det närmar sig.   
Gällande TVboxen så kommer kanalerna fungera som tidigare på våra befintliga TVboxar, men 
den nya TVboxen är både snabbare och mindre. Den gamla TVboxen kommer dock att fungera 
precis som tidigare, om de boende inte vill byta den.   Om de boende önskar använda flera 
boxar behöver de boende aktivera ytterligare ett set tv-koder, då det endast går att använda en 
identifikations och kontrollkod på varje box. Detta kan de boende göra vi antingen Telias 
hemsida www.telia.se/mitttelia eller via Telias kundtjänst på telefonnummer 90200.  
  

Dyrt att fimpa fel! 
En påminnelse om BRF Fållbänkens regler gällande rökning i vår utemiljö: 
”Rökning i Fållbänkens utemiljö är tillåten, om vi röker inom tre meter från en av föreningen 
uppsatt askkopp. Att lämna fimpen någon annanstans än i askkoppen är givetvis inte tillåtet.   
I och utanför entréerna till våra fastigheter är rökning förbjuden.” 
Den som lämnar fimpen utanför våra askkoppar riskerar att få böta 800 kr. Detta enligt ny lag 
som gäller från2022-01-01. Den nya lagen gäller även för nedskräpning med portionssnus, 
tuggummi och annat småskräp! 
 
ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
Ett nytt år och nya utmaningar! Styrelsen jobbar tillsammans med Nabo, vår ekonomiska 
förvaltning, att få fram ett bokslut för 2021 samt en budget för 2022. Vi hade sen hög 
förhoppning om att kunna genomföra den extra stämma som vi utlovade vid stämman 2021, 
men det fanns saker som satte käppar i hjulet under hösten. Då började vi jobba med tanken 
om att ha en mycket tidig stämma i år, men som säkert alla vet drogs Covid reglerna åt i och 
med uppkomsten av Omicron. 

http://www.telia.se/mitttelia


Just nu ser det ut som att vi kommer att få vänta med årets stämma tills i alla fall tills slutet av 
mars eller kanske till och med längre. En sak är vi eniga om, det måste bli en riktig stämma i år. 
På tal om årsstämma, valberedningen är i gång och dom kan man kontakta via mejl på adress 
fallbankenvalberedningen@gmail.com om man vill eller är intresserad av att sitta i BRF 
Fållbänkens styrelse. 
Styrelsen är väl medveten om att vi är dåliga på att ge svar på era frågor via mejl, men vi skall 
försöka med att starta upp en styrelsetelefon med telefontid för att se om det kan ge er de svar 
som ni önskar och att det skall vara lättare att ta kontakt med styrelsen. Denna telefon kommer 
att vandra runt i styrelsen efter ett fast schema. Telefonnummer kommer att presenteras så 
snart vi har vi har det, både på hemsidan och via nyhetsbrev. I och med detta hoppas vi att 
mängden mejl minskar vilket gör det lättare att för styrelsen att hinna med dom. 
Jag vill också igen informera om den medlemsportal som finns för er, där kan ni logga in via 
www.nabo.se genom att legitimera dig med ditt bank- eller mobil- id. Där finns information om 
din lägenhet, samt att om ni saknar någon inbetalningsavi så går den att ladda ner från 
portalen. Om du vill ändra hur din betalningsavi skall skickas till dig eller om du vill välja 
autogiro kan du logga in på www.nabo.se/avisering där loggar du in med den kod som står 
nästan längst ner på avi avinummer och internetkod. 
 
Claes Gustafson 

Ordförande 

 

Tillsammans är vi Brf Fållbänken! 
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