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VIKTIG INFORMATION
SNART INGÅR BREDBAND I MÅNADSAVGIFTEN!

HSB:s BRF Sjötungan i Tyresö har nyligen tecknat ett mycket förmånligt gruppavtal
med Telenor (fd Bredbandsbolaget) som innebär att samtliga boende kommer att få
kostnadsfritt höghastighetsbredband via Telenors fibernät och kostnadsfri hyra
av en premiumrouter med start den 1 augusti 2021.
Bredbandet är på 250/250 Mbit/s och i samband med detta kommer Telenor även att
uppgradera hela områdets fiberanslutning.

Jag har Telenors bredband idag. Vad ska jag göra?

I princip behöver du inte göra någonting. Du kommer att fortsätta betala ditt bredband
individuellt t.o.m. den sista juli, och därefter kommer du inte längre att bli fakturerad
för bredbandet. Mer information kommer när det närmar sig.

Jag har inget bredband idag. Vad ska jag göra?

Du kommer att kunna ansluta dig till Telenors bredbandstjänst kostnadsfritt om du
så önskar. Mer information kommer när det närmar sig.

Jag har Com Hems bredband idag. Vad ska jag göra?

Du kan antingen välja att fortsätta nyttja Com Hems bredband och fortsätta betala din
nuvarande månadsavgift till Com Hem, eller välja att säga upp Com Hems bredband
och istället ansluta dig kostnadsfritt till Telenors bredband via föreningens nya gruppanslutning.
Om du vill säga upp bredbandet hos Com Hem rekommenderar vi dig att redan
idag kontakta Com Hems kundtjänst och säga upp bredbandet per den
1 september 2021 (så att du har en månads säkerhetsmariginal mot
den 1 augusti 2021 när Telenors bredband driftsätts).
Du kommer att kunna ansluta dig till Telenors bredbandstjänst kostnadsfritt.
Mer information kommer när det närmar sig.

Vad kommer det att kosta?

Ingenting. Bredbandet kommer att ingå i din månadsavgift med start den 1 augusti 2021.
Mer information från Telenor och styrelsen kommer att delas ut till samtliga
medlemmar samt läggas upp på hemsidan och på Portinfo när det närmar sig
avtalsstarten 2021-08-01. Det är inte möjligt att redan idag ansluta sig till detta
nya Telenor-avtal och varken Telenor eller styrelsen har någon ytterligare
information att ge ut i dagsläget.
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Saknar du fiber uttag
Det ska sitta i hallen innanför din ytterdörr. Om du inte har
ett uttag från Telenor i din hall, hör snarast av dig till viceordforande@sjotungan.se eller via post till styrelsens brevlåda
utanför M104, så kommer Telenor kostnadsfritt ut och
installerar ett fiberuttag hos dig.
Obs! Det här är enda chansen att ansluta sig kostnadsfritt
till föreningens nya bredband hos Telenor, så det är viktigt
att du hör av dig så snart som möjligt om Telenors fiberuttag
inte finns hemma hos dig.
fiberuttag sitter i hallen

/Styrelsen

