Informationsblad brf. Furan sommaren 2020
Förändring av Tv och Bredband
Det har blivit dags för BRF-Furan att modernisera vår utrustning gällande TV-utbudet. Föreningens
anläggning att leverera Tv-kanaler i våra gamla kablar har brister, vissa medlemmar har idag svårt att
få bra bild och att få in alla kanaler. Därför behöver vi se över möjligheten hur vi kan lösa tekniken
framåt. Styrelsen har under året samarbetat med Fibra* som levererar bredband/fiber till våra
fastigheter, frågan har då varit hur vi skulle kunna ersätta vår gamla TV-anläggning med ny teknik.
*(Stadsnätet i Västerås/Mälardalen bytte för några år sedan namn till Fibra)
Vi har nu en mycket bra teknisk lösning och kommer därför under hösten 2021 att gå över till att få in
TV-utbudet genom fiber/bredband.
Fibra har ett bra erbjudande genom Telia som vann vårt förtroende, det är många kanaler och större
delen är även i HD-kvalité (bättre skärpa/bild). Det går även utmärkt att utöka TV-utbudet om man
skulle önska det, exempelvis sport och filmkanaler utöver ”grundpaketet”. Dessutom kommer det att
ingå bredband i det nya paketet med hastighet 100/100. Det går även utmärkt att öka hastigheten
ännu mera på bredbandet om man skulle önska detta.
En del av vår medlemsavgift går redan idag till att betala det TV-utbud vi har. Cirka 105kr/månaden
av vår medlemsavgift går idag till grundutbudet för Tv genom dagens avtal med Sappa/ATinstallation.
Något bredband har inte ingått i medlemsavgiften hittills utan det har vi fått teckna till genom
Fibra/stadsnätet till självkostnadspris. Den nya avgiften med TV + Bredband kommer naturligtvis bli
högre och den kommer även att läggas på vår medlemsavgift. Men de allra flesta av oss har idag egna
abonnemang till bredband, så den nya lösningen kommer faktiskt bli betydligt billigare än vad vi
betalar idag för Tv + bredband. Vad totalkostnaden blir beror på Telias prissättning nästa år, men just
nu är den totala avgiften på 339kr/mån hos Telia för Tv & Bredband 100/100.
Vi kommer självklart förklara mer ingående vad detta innebär under 2021. Vi vill samtidigt passa på
och ge lugna signaler till er medlemmar, vi har gott om tid på oss och det innebär inga svåra tekniska
lösningar för er del och grundlig information kommer att presenteras. Vi kommer att behöva
installera nya tv/nätverksuttag i våra vardagsrum, men det blir först under 2021.
Vi har idag ett avtal med Sappa/AT-installation fram till augusti -2021, det är därför vi inte startar nya
tekniken innan dess.
Vi ber er därför att inte teckna nya Tv-abonnemang genom dagens leverantör Sappa som sträcker
sig längre än till augusti 2021, självklart bra att inte heller teckna bredbandsabonnemang som är
längre än till augusti 2021.
Uteplatser:
Våra gemensamma uteplatser får var och en som så vill använda, det finns ingen kölista eller om
någon sitter där så i mån om plats är alla i föreningen välkomna!! Sedan har vi iakttagit att vår
grannförening nyttjat uteplatsen vid hus 24, det sitter nu ett anslag om att detta endast är till för
medlemmar i brf. Furan!!

Tvättstugan:
Vi har vid ett par tillfällen blivit kontaktade av medlemmar som har haft tvättstugan efter någon
annan och påpekat att städningen inte efterföljs!! Var och en som har haft tvättstugan SKALL utföra
det som står på anslaget om städning, det duger inte att man säger att det såg inte så stökigt ut, var
och en gör det de ska då är detta inget problem!! Om man nu undrar vad som är problemet så finns
de allergiker i föreningen som inte kan tvätta med vanligt tvättmedel, därav vikten av att skölja rent i
tvättmedelsfacken. Sedan är det inte trevligt att tappa nytvättade lakan på golven om det är
smutsigt, då är det bara att börja om!!
Soprummet:
En liten påminnelse är alltid på sin plats, även om det tycks fungera bra i soprummet nu. Det är
viktigt att alla sorterar i rätt kärl och inte ställer in sådant som faktiskt ligger på den enskilde att
lämna på återbruken!
Sommarblommor:
Mark har nu planterat våra sommarblommor och det blir ett trevligt inslag i vår yttermiljö. Då det
kostar extra att de skall vattna så sparar vi in den kostnaden i föreningen, vi har köpt in några
vattenkannor som inte skall vara så otympliga, så den som så vill, ge blommorna en dusch om ni ser
att de kroknar.
Tack för mig
Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka för min tid i BRF-Furan. Jag har bott i vår trevliga förening
sedan 2005, tanken var först ett års tid, men det blev 15 år😊 Under denna tid har jag även haft
förmånen att ingå i er föreningsstyrelse som suppleant/ledamot och ordförande under många år.
Furan är en mycket fin förening med välskötta hus, låga medlemsavgifter, bra ekonomi samt väldigt
många trevliga medlemmar. Kan berätta för er att exempelvis både Bank & Mäklare pratar väldigt
gott om vår förening, man anser att det är ”ordning & reda här”😊
De investeringar vi genom åren gör medför även att ni har eftertraktade bostadsrätter och det finns
många köpare som vill flytta till oss i BRF-Furan. Kan även berätta att kvarvarande styrelsen är helt
fantastiskt duktiga, ni har tur att vi har så driftiga personer som lägger stor energi för föreningens
bästa, var rädda om dessa eldsjälar, det finns faktiskt många föreningar som har svårt att tillsätta en
styrelse. Så tack för förtroendet under mina år, nu är det dags för mig att flytta till villa i Kvicksund.
Ha en riktigt fin sommar. Mvh Gunnar Ljungberg

Styrelsen tackar för förtroendet den gångna våren och önska er alla en:

