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Ungefär en gång per år skall 

också kryddhyllan plockas 

bort och frånluftsdonet 

rengöras. 

 

 

Hur sköter du din fläkt? 
Filtret som sitter direkt över spisen skall rengöras en gång per månad av dig. Det är av 

yttersta vikt att detta görs. Det samlas fett i detta filter som kan bli en brandfara vid 

matlagningen. Du ansvarar själv för filtret och ska vid behov köpa ett nytt hos en 

välsorterad vitvaruaffär. 

Känner du dig osäker och vill ha hjälp med detta kan Hsb Boservice hjälpa till. Du får då stå 

för kostnaden själv. 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fågelskrämma 
På försök satte styrelsen upp fågelskrämmor på taken. Hur tycker ni det har fungerat? Blev 

det färre fåglar, blev ni störda av fågelskrämman? Maila gärna dina svar, både positivt och 

negativt till andreas.hilding@hsb.se 
 

Laddstolpar för el-bil 
En arbetsgrupp inom styrelsen jobbar febrilt med detta. Nästa år kan vi ev ha 4 st 

laddstolpar på plats. Mer info om detta kommer att skickas ut när vi närmar oss startdatum. 
 

Frågor och svar om bredbandsbytet 

Hittar du på nästa sida 
  

Frånluftsfläkten i kryddhyllan öppnas 

med ett snäpplås och fläkten tas ut för 

rengöring av fläkthjulet, vilket sker en 

gång per år. Fläkthjulet kan demonteras 

och tvättas en gång per år.  
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Jag har idag TV och bredband från Comhem. Kommer det att fortsätta fungera när 

bredbandet från A3 driftssätts 2019-01-31 
  

Ja, Comhem levererar sina tjänster via deras 3 hål och det påverkas inte. Du bör dock säga 

upp bredbandet från Comhem då du annars kommer att betala dubbelt för bredband.  
 

Kan jag välja att behålla Comhem? Jag vet att det blir 75 kr mer på månadsavgiften men det 

gör mig inget, jag vill behålla det som funkar. 

  

Vi hindrar aldrig någon från att välja den leverantör som man vill ha men bredbandet kommer 

ju att ingå i hyran så då betalar man i princip dubbelt. Bredbandet från A3 kommer att vara 

mycket snabbare. 

  

Kan jag ha enbart TV från Comhem utan att ha bredband från dem? 

  

Ja, A3 kommer inte att ändra något på Comhems leverans av TV eller bredband. Om 

medlemmarna har bredbandet via Comhem så är de tvungna att säga upp detta själva då 

bredbandet kommer att ingå via LAN uttaget. 

  

Jag har idag TV och bredband från Bredbandsbolaget. Kommer det att fortsätta fungera? 

  

Nej, TV och bredband via bredbandsbolaget kommer att upphöra då A3 driftsätter 

föreningen. Alla medlemmar måste säga upp sina individuella avtal själva så man inte betalar 

för något som inte går att använda. 

  

Erbjuder A3 en lösning för bredbandsTV  och IP-telefoni? 

  

Ja, IP-telefoni ingår utan månadskostnad, man betalar för de minuter man ringer. Mer info 

kommer att skickas från A3. A3 erbjuder IPTV via Sappa. För beställning av IPTV vänder 

man sig till www.sappa.se 
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