
 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN Augusti 2003 

INTERNETUPPKOPPLING MOT BREDBANDSBOLAGET 

Styrelsen har under våren tecknat avtal med Bredbandsbolaget (BBB) om internetuppkoppling 

av Krönets fastigheter. Detta innebär att Du som medlem kan teckna abonnemang om bredband 

med Bredbandsbolaget. För er som inte önskar någon internetuppkoppling eller har en 

uppkoppling via modem i det vanliga telefonjacket och är nöjda med det, behöver inte göra 

något och ni betalar givetvis inga extra kostnader.   

För er som är intresserade av att teckna abonnemang gäller följande: 

Styrelsen har ordnat en rabatt för er som beställer under augusti månad dvs ingen startavgift och 

ni har en månadsavgift på 200 kr/mån under det första halvåret och därefter 295 kr/månad. För 

er som beställer senare gäller startavgiften på 420 kr (engångsavgift) samt 295 kr/mån dvs ingen 

rabatt på månadskostnaden. För mer information om bredband se broschyren från bredbands-

bolaget och informationen på nätet http://www.bredbandsbolaget.com  

Föreningen har installerat ett bredbandsuttag i varje medlems lägenhet (vanligen i hallen) som 

kan användas för internetuppkoppling. Ni som bor i uppgång 10-14 kommer att få ett uttag 

under hösten i samband med att renoveringen avslutas. Uttaget ser lite annorlunda ut i 

broshyren beroende på att vi har valt ett uttag som inte tar så stor plats eller bygger ut från 

väggen. Föreningen har ingen möjlighet att ge någon datorsupport eller annan support till 

medlemmarna. För uppkoppling och frågor om BBBs tjänster så finns det en fri telefonsupport 

som ingår abonnemanget som ni tecknar. 

TELEFONI VIA BREDBANDSUTTAGET 

Medlemmarna har nu också möjlighet att ringa billigare via BBB. Genom att byta ut ditt 

abonnemang med Telia mot ett abonnemang med BBB kan du minska dina kostnader för 

telefonabonnemang från 125 kr/mån till 99 kr/mån och samtidigt ringa till 10 till 40% lägre 

kostnader jämfört med Telia. Alla som har telefonitjänsten från BBB kan ringa gratis till 

varandra. Du ringer från dina vanliga telefoner och du behöver inte teckna abonnemang om 

internetuppkoppling för att kunna använda denna tjänst. Mera information om telefoni via 

internet finns i broshyren samt via  http://www.bredbandsbolaget.com/telefoni  

Om ni önskar behålla ert nuvarande telefonnummer så kostar det extra.  

Tyvärr går det inte att teckna telefonitjänsten om du har ett internetabonnemang via 

telefonjacket. Du måste i detta fall behålla telefonabonnemanget via Telia. 

RENOVERINGEN 

Medlemmarna kan nu börja se slutet på renoveringen och alla de bekymmer som detta har fört 

med sig. Styrelsen beklagar problemen som renoveringen har medfört för oss alla. Arbetet skall 

enligt planerna vara avslutat under oktober månad och därefter skall det dröja minst 40 till 50 år 

innan föreningen behöver utsättas för de obehag som en så här stor renovering medför.  

Styrelsen tackar medlemmarna för den förståelse som ni har visat för de olägenheter som ni har 

utsatts för under det senast året. 

 


