
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något sker. 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, november 2020 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. OVK / Obligatorisk ventilationskontroll 
Kommer att utföras av Svenska Ventilationsgruppen klockan 09.00 – 16.00: 
måndag 23/11, i hus 22, 20, 17, 19 
tisdag 24/11, i hus 21, 23, 25, 27 
 
De börjar högst upp i resp hus och jobbar sig sedan nedåt i husen. 
Är du inte hemma, glöm inte ställa låset i serviceläge. Kommer de inte in i din lägenhet 
blir du debiterad den extra kostnad som uppstår för att de ska komma tillbaka. 
De behöver komma in i kök och bad-/duschrum.  
De kommer ha ansiktsmasker, handskar samt sprita händerna mellan varje lägenhet.  De 
kommer att befinna sig i lägenheten så kort tid som möjligt och bara beröra det allra 
nödvändigaste. När de är i din lägenhet, håll dig själv (och ev andra hemmavarande) i ett 
annat rum. Vid symptom på influensa (nysningar, hosta, feber) sätt en lapp på utsidan av 
dörren så avgör de om de ska gå in i lägenheten eller ej. 
 
2. Telia Triple Play 
Som vi skrivit tidigare har vi tecknat nytt avtal med Telia. Den uppmärksamme har märkt att 
den nya hastigheten har börjat gälla. Vi har även fått de nya TV-boxarna och de nya routers 
som ingick i avtalet. Dessa kommer att delas ut på söndag 22/11 med start kl 10.00. (Du som 
bor i hus 20 kommer få detta vid 18-tiden på samma dag) Är du inte hemma, sätt låset i 
serviceläge så ställer vi dessa innanför dörren. 
 
När det gäller installationen gör varje medlem den själv.  
 
Beskrivning för installation av:  
TV-boxen hittar du här: https://www.telia.se/privat/support/info/koppla-in-telia-digital-tv-via-
fiber-med-tradlos-router?p=tv 
Routern hittar du här: https://www.telia.se/privat/support/info/koppla-in-bredband-med-smart-
wifi-router 
Att tänka på innan du börjar: 

- dina TV-koder hittar du genom att logga in på ”mitt Telia” via dator/padda/telefon 
- glöm inte att deaktivera dina koder i den bef TV-boxen innan du kopplar ur den (gå till 

meny – inställningar – systeminställningar – ta bort koder) 
 
Känner du dig osäker och vill ha hjälp med installationen ringer du: 020-202070  och uppger 
ditt personnummer samt adress. De kan då se att vi har installationshjälp, vilket innebär att 
en tekniker kommer ut och gör installationen utan kostnad. 
 
De två gamla TV-boxarna från Motorola samt den ”gamla” routern tar du lämpligen med dig 
nästa gång du åker till återvinningen eller tar med dig till Returen som kommer till 
Spegeldamsparken var 14:e dag. I samband med vårens städdag kommer det finnas 
möjlighet att lämna dessa till återvinning om man inte lyckats innan dess. 
 
Den TV-box du får på söndag + TV-boxen från Arris (som medföljde förra gången avtalet 
tecknades om) tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid försäljning 
 
Glöm inte att trycka ihop kartongerna ordentligt och släng dem helst i återvinningen bakom 
Mulle Meck. 
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