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SNABBARE BREDBAND
Ny information
Styrelsen har tidigare informerat om att föreningen har träffat ett nytt avtal 
med Bredbandsbolaget. Det nya avtalet innebär en väsentligt ökad 
bredbandskapacitet. Vi har gått från 100 Mbit/s till 250 Mbit/s 
nedladdningshastighet. Avgiften är densamma och kommer som tidigare 
att vara inbakad i månadsavgiften till föreningen.
För att kunna nyttja den nya snabbare hastigheten så krävs det en modern och 
kraftfull bredbandsrouter. Det nya avtalet ger Brf Taltrastens medlemmar rätt att 
byta ut sina befintliga routrar till en ny kraftfull variant.
Den nya routern kostar inget för medlemmar i Brf Taltrasten, förutom en eventuell 
fraktkostnad. Styrelsen rekommenderar alla som har en äldre router att nappa på 
erbjudandet och ta kontakt med Bredbandsbolaget. Den nyare routern har även 
bättre trådlös täckning än äldre routrar.

Ring Bredbandsbolaget på telefonnummer: 0770-777 000.
Fråga efter: Gruppanslutningsavtalet mellan Bredbandsbolaget och HSB Brf 
Talstrasten. Begär att de skickar ut en s k ”premium router”.

Nystart i september
Valberedningen kommer att kalla till en extra stämma i september på 
grund av att styrelseordförande och vice ordförande flyttar från Taltrasen 
under sommaren. Förutom att vi behöver ersätta dessa två poster söker 
styrelsen efter fler engagerade Taltrastare som kan tänka sig vilja påverka 
sitt boende och hjälpa till med arbetet i styrelsen. 
I och med stämman tänkte vi även att passa på att rösta om nya stadgar. 
Mer information kommer.

KABEL-TV
Taltrasten har avtal med Com Hem 
gällande kabel-tv, vilket innebär att det 
ingår ett så kallat basutbud av de 
vanligaste tv-kanalerna i månads-
avgiften. Styrelsen ställer sig frågan 
huruvida vi ska ha kvar detta avtal 
med tanke på dagens mediekonsumtion 
där nyheter, serier och annan under-
hållning mer och mer konsumeras via 
Internet. Vi gissar att Taltrasten inte är 
ett undantag. Dessutom betalar vi redan 
för ett fibernät som gör detta möjligt.

Skulle en majoritet vara för ett 
avskaffande skulle alla hushåll ha kvar 
SVT1, SVT2 och TV4. De som ändå 
önskar ha kabel-tv skulle i så fall kunna 
teckna egna avtal. 

Men innan vi gör några ändringar vill vi 
veta vad ni tycker.

Fyll i härunder och lämna nyhetsbrevet i 
brevlådan hos Adriane van Seggelen 
på Vapengatan 15 (2tr) senast måndag 
den 12 juni. Tack!

          Ja till kabel-tv via föreningen  
          (nuvarande lösning).

          Nej till kabel-tv via föreningen.

EXTRA STÄMMA

Nu är det dags att märka upp era cyklar!
De som inte är uppmärkta kommer att flyttas till 
gamla biografen och stå där till september. Sedan ges 
de bort till välgörenhet alternativt slängs.

CYKELÄGARE

Nyplantering är en känslig sak
De senaste veckorna har det planterats nya buskar och växter i 
rabatterna. Gräsmattan såddes tidigare i vår och kommer snart att 
sås om. Planteringarna är i år rätt känsliga och mår inte så bra av 
spring och lek. Likaså gräsmattan skulle vilja bli lämnad i fred så att 
den får en chans att växa igen. Självklart ska vi kunna utnyttja vår 
gård i sommar, men gärna med lite aktsamhet.

VAR RÄDDA OM VÄXTERNA


