
  
	

www.brfblekinge.se	
 

Infoblad september 2012 
 
Kontoret 
Kontoret på Blekingevägen 12 är öppet varje måndag mellan kl.18.00 och 20.00. 
Telefonsvararen är på dygnet runt. Tfn 42 22 90. Akuta ärenden hänvisas till föreningens 
mobiltelefon: 070-242 07 66 samt på ordförandens tel. nr 070-863 30 67.  
 
Viktiga telefonnummer 
Telefonlistan finns i varje trapphus på namntavlan. 
 
Trägårdsgruppen 
För att göra våra gårdar ännu trevligare efterlyser styrelsen personer med ”gröna fingrar”. Ni 
som är intresserade av trädgårdsarbete/landskaparkitektur, hör av er till styrelsen. 
 
Ändringar i lägenheter och på altaner  
Ändringar i lägenheter så som att t.ex. att flytta, ta bort eller sätt upp nya väggar, samt 
ändringar på altaner får göras endast i samråd med styrelsen och utföras av en fackman. 
 
Tvättstugetid 
I dagens läge finns två tvättstugor. Det finns flera kolvar på bokningstavlan som har suttit på 
samma dag och tid under en mycket lång period. Styrelsen uppmanar alla som inte tvättar i 
tvättstugorna att parkera sina tvättstugekolvar. 
 
Telia 
Bredbandsinstallationen i föreningen pågår nu för fullt. Tyvärr har Telia varit tvungna att 
gräva ner rör mellan husen för att lägga kablar eftersom det inte fanns några andra 
förbindelsemöjligheter. När det gäller installationerna i lägenheterna så installeras ett 
inkommande jack, samt ett uttag i vardagsrummet av Telia. Det finns sedan möjlighet till 
överföring till flera TV-anslutningar via det nya trådlösa nätverket. De som så önskar kan 
dock på egen bekostnad göra en tilläggsbeställning på flera fasta TV-uttag, anmäl i så fall 
intresse till föreningen. Frågor angående Teliaanslutningen hänvisas till Telias kundtjänst 
020-755 766 (fiberkundtjänsten) eller till Telias butik i Gränby Centrum. Se också vår 
(www.brfblekinge.se) och telias (www.telia.se) hemsidor där nästan all information finns.För 
de hushåll som beställer en gratis sticka för mobilt bredband (att ansluta i datorns USB-port 
med ett simkort inuti) levereras denna per post till varje hushåll. Det kostar inte något att ha 
en sådan sticka i fast månadskostnad. Däremot kostar användandet 29 kr/dygn (max 279 
kr/mån). 

OBSERVERA att Comhems nät kommer att släckas ner 24/10. Då kan inte längre e-
postadresser som slutar på @comhem.se användas, eller internet och IP-telefoni som comhem 
distribuerar. Däremot kommer Telias utbud att finnas tillgängligt från samma datum. 
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