
 
 

Vanja-Nytt nr 4 2019  
     
Hej! 
Här kommer nyhetsbrev nr 4 med info om kommande aktiviteter. Information finns även på vår 
hemsida www.brfvanja.se  
 
Fasad/balkongarbete, nu är arbetet i full gång med 46:an och under nästa vecka beräknas 
fräsningen av fogar vara klart och det är dags att lägga ny fog för detta hus.  
På vår hemsida så kan ni från och med nästa vecka följa uppdateringar av tidsplanen efterhand 
som vi i styrelsen får denna information.  
Har ni allmänna frågor angående arbetet så kontakta HSB och vår förvaltare Karin Alfredsson 
Karin.Alfredsson@hsbhbg.se eller telefon 042-19 95 00. Har ni tekniska frågor angående 
renoveringen eller frågor angående inglasningar/balkonger så kontakta Malin Lind 
Malin@svedbergabrygga.se eller telefon 0709-851291.  
För er som anmält intresse för ny inglasning av balkong så sker inglasningen (samt betalning) 
först efter renoveringsprojektet är avslutat (dvs under våren 2020). 
 
Telia bredband/TV, efter en lång väntan har nu Telia bokat installatör för montering av nya 
uttag inne i lägenhet. Det är firmorna Transtema Network Services AB och Wireless Consulting 
som utför detta arbete åt Telia och de har redan gått ut med tider för när de kommer till er i 
brevlådan (eller kommer göra det i dagarna). Deras uppdrag är att dra en förlängning av 
kablage från det bredbandsuttag ni har bredvid er lägenhetsdörr till där ni har ert TV-uttag. Om 
ni önskar kan ni få detta uttag att sitta på ett annat ställe (som är ungefär likvärdigt i avstånd) 
men då önskar installatören att ni är tydliga med detta (om ni inte är på plats när de kommer). 
Lägg gärna en lapp (gärna med kontaktinfo om de har frågor) och märk ut var ni önskar att 
uttaget ska sitta eller om ni önskar att kabeln ska dras längst taket eller golvlisten.  
Har ni frågor kring detta så kontakta styrelsen på e-post vanja@hsbbrfwebb.se  
 
Detta arbete ingår i vårt avtal med Telia, det ingår även teknisk support från Telia vid 
installationshjälp men denna bokar ni själva via deras kundtjänst via telefon 90 200.  
Den tekniska utrustningen (TV-box och Router) har levererats till oss i styrelsen och vi kommer 
att sätta upp lappar med tider då ni kan komma och hämta dessa i vår samlingslokal.  
 
Tjänsten (bredband, tv och telefoni) kommer aktiveras den 1 oktober men vi har tre 
introduktionsmånader kostnadsfritt och den första faktureringen kommer att hamna på er HSB 
avgift för januari månad ( 219kr / månad). För er som har Telia i nuläget så kommer era 
nuvarande avtal att övergå till denna tjänst automatiskt, för er som har annan 
bredbandsleverantör (t.ex. Comhem) så får ni själva kontakta dem och säga upp detta om ni 
önskar.  
Vad det gäller TV-utbudet från vägguttaget (via antennkabel) så kommer det att fortsätta vara 
aktivt tillsvidare. 
 
Sopplunch med Panjaklubben  
Höstens soppluncher är igång igen på tisdagar udda veckor kl 12:00.  
Det serveras soppa med bröd, kaffe & kaka för 40 kr. Är du intresserad? Ring Tage och Lena på 
tel 0739-05 78 16, senast två dagar innan aktuell sopplunch.  



 
 

 


