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Bahnhof blir föreningens internetleverantör från den 1 oktober 
 
Nu har gruppavtal för internet via fibern tecknats och leverantör blir Bahnhof. 
Det nya gruppavtalet innebär att alla lägenheter i föreningen ansluts till samma 
avtal med en leverantör och kostnaden för internet via fibern kommer att ingå i 
avgiften. Det nya gruppavtalet börjar gälla från den 1 oktober, vi vill därför 
påminna er om att avsluta era individuella internetavtal till den 1 oktober 
2020. Ni som har internet från Telia i dagsläget kan komma att uppleva 
störningar i internettjänsten under dagen för bytet, den 1 oktober.  
 
En fråga om router har dykt upp inför det nya gruppavtalet. Då det inte ingår en 
router behöver varje hushåll själv köpa en router, antingen den som Bahnhof 
rekommenderade i sitt utskick eller någon annan.  
 
Har ni tv-avtal från ComHem via antennuttaget och vill behålla detta, så ska 
endast internetavtalet med ComHem sägas upp, inte avtalet för tv. TV-
basutbudet från antennuttaget ingår dock redan i avgiften.  
 
 
Annorlunda städdag; bärhjälp och container för grovsopor  
 
På grund av Corona kommer vi inte genomföra en städdag under hösten. Vi 
behöver dock bära ner utemöblerna, styrelsen kommer därför att sätta upp lappar 
där boende kan anmäla intresse för att hjälpa till med att flytta ned utemöblerna.  
Container kommer att finnas tillgänglig från fredag den 16 oktober och 
resten av helgen för boende att slänga grovsopor i.  
 
 
Påminnelse om att lägga till bostadsrättstillägg  
 
Styrelsen vill påminna om att varje bostadsrättslägenhet numera behöver ett 
bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. Kontakta det försäkringsbolag som ni har 
er hemförsäkring hos och be att detta läggs till. Tidigare tillägg via den gamla 



   

Du kommer i kontakt med styrelsen via e-postadressen styrelsen.kannan13@gmail.com. Det går 
också bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda på Vikingagatan 41. 
 

fastighetsförsäkringen slutade gälla den 30 juni, ni behöver därför ha ett giltigt 
bostadsrättstillägg med direkt start.  
 
 
Gården och grillar 
 
Fortsätt att visa varandra hänsyn och gör rent grillarna efter användning.  
 
 
Påminnelse Com Hems digitalisering av tv-utbudet 8 september 
 
Com Hem avslutar de analoga sändningarna den 8 september 2020 och tv-
kanalerna kommer därefter att sändas digitalt. De som tittar analogt idag 
behöver ändra till digital-tv på sina tv-apparater. De som har en äldre tv kan 
behöva skaffa en nyare, eller komplettera sin tv med en digital-box för att kunna 
se sina kanaler. För ytterligare information och förtydliganden kan ni gå in och 
läsa mer om detta på comhem.se/digitalisering  
  
 
Andrahandsuthyrning 
Om medlem önskar hyra ut lägenhet i andrahand behövs ett godkännande från 
styrelsen. Uthyrning via Airbnb är inte tillåtet. 
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