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Den 1 april 2010 ansluts
Tranan till Minnebergs
gruppavtal med Bredbands-
bolaget om telefoni och
bredbandstjänster.

Billigare telefoni och ”gratis” bredband till alla!

Bakgrund
HSB har ett avtal med Bred-
bandsbolaget om gruppanslut-
ning av HSB:s bostadsrättsföre-
ningar till Bredbandsbolagets
tjänster för telefoni och bred-
band. Avtalet innebär att kost-
naderna för telefoni och anslut-
ning till bredband blir betydligt
lägre jämfört med kostnaderna
för privata anslutningar.  

Detta innebär för medlem-
marna i Tranan att kostnaderna
för bredband och telefoni blir
125 kronor i månaden plus tra-
fikavgifterna för telefonin. Detta
skall jämföras med att ett tele-
fonabonnemang hos Telia kostar
145 kronor per månad plus tra-
fikavgifter och ett bredbands-
abonnemang i intervallet 99-275
kronor per månad beroende på
överföringshastigheten.

En förutsättning för avtalet är
att Föreningen ansluter sig till
avtalet och betalar avgiften för
samtliga lägenheter. Detta inne-
bär att kostnaderna kommer att
ingå i månadsavgiften till före-
ningen. Du betalar alltså bara tra-
fikavgifterna för telefonin själv.

De övriga bostadsrättsföre-
ningarna i Minneberg; Sandvik,
Svartvik och Tangen anslöt sig
till avtalet under åren 2005-
2006.

Tranan ansluts till gruppavta-

let med Bredbandsbolaget den 1
april 2010.

1 april händer följande:
Du som redan är kund hos
Bredbandsbolaget:
Bredband och/eller telefoni: Du
behöver inte göra någonting;
ditt avtal överförs automatiskt
till gruppavtalet och du får inte
längre några fakturor.

Du som idag inte är kund hos
Bredbandsbolaget, men vill ut-
nyttja gruppavtalets förmåner.
Varje hushåll som vill ansluta
sig, skriver ett slutkundsavtal
med Bredbandsbolaget. 

Du ringer Bredbandsbolagets
kundtjänst på tel 0770-777 000.
Där anger du muntligen att du
vill ingå i avtalet.

Mer information på bifogat
blad ”Hur gör jag för att anslu-
ta mig?”. Vänligen notera att
om du blir kund innan 15 mars

Föreningsstämma 14 april kl 19.00
Motioner till föreniningsstämman skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 31 januari. Kallelse med dagordning
och årsredovisning skickas ut i god tid innan stämman.

får du betala månadsavgift fram
till 1 april.

Fast Telefoni
Telefoni är inte beroende av
Internet eller datorer. Vill du
”bara” ringa med Bredbandsbo-
laget går det bra.

Avsluta telefonabonnemanget
du har hos t.ex. Telia med Bred-
bandsbolagets hjälp. Det är vik-
tigt att du låter Bredbandsbola-
get göra det, annars kan ditt
telefonnummer försvinna.

Vill du ha ett nytt telefonnum-
mer, har du möjlighet att välja
bland flera lediga nummer.

Mer info på bifogat blad ”Hur
gör jag för att ansluta mig?”.

Vilken telefonprislista gäller? 
Bredbandsbolaget priser är i all-
mänhet lägre än konkurrenter-
nas. På Bredbandsbolagets hem-
sida, www.bredbandsbolaget.se
kan du se alla aktuella priser. 

Observera att minutavgiften
till andra kunder hos Bred-
bandsbolaget är 0 öre, vilket
innebär att du bara betalar öpp-
ningsavgiften när du ringer inom
t.ex. Minneberg, eftersom större
delen av de boende är kunder
hos Bredbandsbolaget.

Måste jag ha en massa kablar
och telefondosor i lägenheten
framöver?
Dosa lånar du kostnadsfritt av
Bredbandsbolaget när du blir
kund. Det följer också med tre
kablar som du kopplar till den
dosan. En av kablarna kan du
koppla till ditt huvudtelefon-
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Fönsterkittning
Det har visat sig att kittet i vissa
fönster krackelerat och delvis
ramlat bort.

Ett antal medlemmar i Tranan
har vänt sig till styrelsen för att
få tips om någon hanverkare
som kan åta sig att kitta om
dessa fönster.

Målerifirman ”Blågul Måleri-
miljö AB”, innehavare Hans
Daegelow som bor i Minneberg,
erbjuder sig att kitta om och
måla kittet med oljefärg.

Priset per fönster är ca 1000
kronor inklusive material och
moms. Eftersom arbetet omfat-
tas av reglerna för ROT-avdrag
blir nettokostnaden ca 550 kro-
nor per fönster. Observera att
dessa priser är ”Takpriser”; om
fler fönster skall åtgärdas i en
lägenhet kan priset per fönster
sjunka något. Målaren fakture-
rar Skattemyndigheten ROT-
delen och bostadsrättsinnehava-
ren resten. 

Arbetet kan utföras med bör-

jan i maj månad. Målaren behö-
ver komma in i lägenheten vid
tre tillfällen för att utföra följan-
de arbete:
– Tvättning, borttagning av löst

kitt, pågrundning med grund-
olja, kompletteringskittning,

– Grundning av hela ytan med
utomhusgrundfärg, färdig-
strykning med halvblank olje-
färg.

Om du är intresserad av att be-
ställa arbetet så posta eller mejla
så snart som möjligt följande
uppgifter: Bostadsrättsinnehava-
rens namn, personnummer, lä-
genhetsnummer och adress (upp-
gifterna behövs bl.a. för ROT-
avdraget) och ungefärligt antal
fönster som skall repareras, till:

BlåGul Måleri & Miljö AB
Sulitelmavägen 14
167 35 Bromma
e-post: figgis44@yahoo.com
Telefon: 08-26 65 30
Mobil: 070-740 34 03

Nya avtal om fastighetsförvaltning
Tranan har tillsammans med
Sandvik, Svartvik, Tangen och
Minnebergs samfällighetsföre-
ning tecknat nya avtal med HSB
Stockholm om  Förvaltare, Ad-
ministrativa tjänster och Fastig-
hetsskötsel. Förfrågningsunder-

laget sändes till flera leverantö-
rer som lämnade offerter. HSB
Stockholm fick uppdraget efter
att ha lämnat ett konkurrens-
kraftigt pris och avtal om ut-
ökad service till föreningarna.

Tvättmedelsfacken i tvättmaski-
nerna ”gror igen” eftersom res-
ter av tvätt- och sköljmedel blir
kvar i facket efter tvätt. Tag ur
lådan och skölj rent den i vas-
ken!

Tvättstugorna

Var med och påverka – kom med i styrelsen!
Nu söker valberedningen nya ledamöter till Tranans styrelse. Som
ledamot arbetar du med och tar beslut om föreningens ekonomi,
skötsel och underhåll. Styrelsemöte hålls en kväll per månad och
tar ca 2 timmar per gång. Arvode betalas till samtliga ledamöter.
Är du intresserad, ta kontakt med någon i valberedningen: 
Jacob Deling 070-342 00 47, Gunilla Widström 070-30 20 535
eller Barbro Palmerlund 08-80 42 99.

jack, om du vill. På det sättet
kan du använda alla telefonjack
i din lägenhet och dina knapp-
telefoner på samma sätt som du
gör idag.

Jag har trygghetslarm. Kan jag
ringa med Bredbandsbolaget?
Nej. För dig är Telias analoga
telefoni bättre. 

Bredband
Vad gäller för uppsägningar av
t.ex. ComHem? Ska hushållen
göra det, eller Bredbandsbola-
get vid övertagandet?
Du säger själv upp din internet-
leverantör om du vill bli kund
hos Bredbandsbolaget. Kontak-
ta din nuvarande leverantör och
kontrollera villkoren.

Mer information
Om du vill ansluta dig till grupp-
avtalet, se bifogat blad ”Hur gör
jag för att ansluta mig?”. 

Detaljerad information om
hur man installerar kommer att
lämnas i brevlådorna i mitten av
mars.

Den 8 mars i Badviken finns
Anders Granholm från Bred-
bandsbolaget på plats för att
informera om dessa förändring-
ar, förklara vem som gör vad
och även berätta om för och
nackdelar med detta avtal. För-
bered dig med att ta reda på vad
du idag betalar för bredband
och/eller telefoni. En faktura
från nuvarande leverantör berät-
tar mycket.


