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Infoblad 2/2020 
april 

Information från styrelsen 
	

Föreningsstämma 2020 
	

På grund av de rådande omständigheterna, har styrelsen beslutat att årets föreningsstämma skjuts 
upp. Datum är ännu inte spikat men det blir sannolikt i början av veckan före midsommar.  

Kallelse kommer att skickas ut i enlighet med stadgarna, det vill säga mellan sex och två veckor 
innan stämman äger rum.  
 

 

Så är en något ovanlig påsk överstånden. Det är många som utnyttjat det fina vädret till utearbete. 
Många av våra uteplatser har blivit ompysslade och väntar nu bara på lite mera värme. Styrelsen 
vill dock passa på att påminna de som ännu inte hunnit vår-fixa sina uteplatser. Under maj månad 
kommer styrelsen att göra en ”vårsyn” och de vars uteplatser inte följer våra ordningsregler 
kommer att få en skriftlig påminnelse i form av en rättelseanmodan.  

 

Vi vill också passa på att be om ursäkt för att informationen om att filterbytet på FTX-aggregaten 
skjutits upp inte nådde alla. Informationen sattes upp på våra anslagstavlor och lades ut på hemsida 
och informationsskärmar. Orsaken till att det skjutits upp är att många hörde av sig och tyckte det 
var olämpligt att ha hantverkare som ska in hos alla i dessa ”corona-tider” en oro som både 
styrelsen och Lindsells har full förståelse för. Vi återkommer när det blir dags. 

Som en fortsättning på ovan, så vill vi också påminna om att det är en god idé att titta på våra 
informationsskärmar eller hemsidan då och då. Vi publicerar löpande ny information där.  

 

Ny bredbandsleverantör 
 

Efter snart elva år med nuvarande leverantör och en under de senare åren tilltagande ström av  
störningar i bredbandsleveransen, har styrelsen valt att byta bredbandsleverantör till föreningen. 
Den nya leverantören byter ut all aktiv utrustning i vårt nätverk (nuvarande utrustning har kört 
dygnet runt i nästan elva år och är uttjänt) vilket ökar kapaciteten för vårt bredband. 
Bredbandsanvändningen har ökat kraftigt under de gångna tio åren och vårt bredband har kommit 
att bli väl ”smalt”. 

I och med bytet ökar hastigheten i vårt nätverk från upp till 100 Mbit/s per lägenhet till upp till 
1000 Mbit/s per lägenhet.  

Under förutsättning att allt går enligt planerna så byter vi leverantör av bredband till föreningen 
30/4. Det är Bahnhof som tar över och i och med bytet så kommer också hastigheten att justeras. 

Du hittar mera information om den nya bredbandsleverantören och bytet på baksidan av 
detta infoblad samt givetvis på vår hemsida. 
 

 
Styrelsen  
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FÖR UPPDATERAD INFORMATION, SE HEMSIDAN 

BRF Fornfyndet har tecknat avtal om gemensam anslutning till Bahnhof för samtliga lägenheter. 
Det innebär att varje lägenhet får tillgång till Bahnhofs tjänst ”1000/1000 Mbit/s”. Tänk på att 
den verkliga hastigheten är beroende på omständigheter som kapaciteten i vårt nät och kan vara 
lägre än 1000 Mbit/s. 

I tjänsten som Bahnhof levererar ingår upp till 6 epostadresser samt möjlighet till egen hemsida. 
Epostadresser och hemsida kan du registrera och administrera på Bahnhofs kundsidor (du får 
inloggningsuppgifter hemskickade när tjänsten är aktiverad). 

Om du idag köper några tilläggstjänster av Riksnet, såsom telefoni eller TV-anslutning, kommer 
dessa att upphöra när bredbandsanslutningen byts. Samma sak gäller om du har en e-postadress 
via Riksnet (@fornfyndet.se). Dessa adresser upphör när avtalet med Riksnet löper ut den 30/6.  

Du som idag har en epostadress via Riksnet (@fornfyndet.se) måste byta epostadress. Du kan 
givetvis välja att använda Bahnhofs tjänst som blir tillgänglig under maj, eller så kan du skaffa en 
kostnadsfri adress från exempelvis Google (Gmail) eller Microsoft (Outlook/Hotmail). 

Kom igång med internetanslutningen från Bahnhof 
 

När bytet till Bahnhof är klart (sker 28/4) ska du aktivera din tjänst för att kunna använda 
bredbandsuttaget i din lägenhet. Nedan instruktion kommer från Bahnhof. 
Det gör du så här: 

1. Anslut din router med en nätverkskabel till bredbandsuttaget som är placerat i ditt hem. 
Om du redan har en router ansluten, kan du behöva starta om den. 

2. Starta datorn och öppna en webbläsare. Du kommer automatiskt till vår inloggningssida 
http://dhcp.bahnhof.se Gör du inte det kan du skriva in adressen manuellt i adressfältet 
på din webbläsare. 

3. Välj din adress. 
4. När det är gjort ska du kunna surfa. 

 
Ny router från Bahnhof 
Bahnhof tillhandahåller en ”Bahnhof-router” som krävs för att kunna 
använda vissa av de tilläggstjänster som Bahnhof erbjuder (TV och 
telefoni). Du kan givetvis använda din egen router, men då kan du inte 
beställa tilläggstjänster. Routern kommer att finnas att hämta på 
expeditionen. Information om när och hur utlämning av router 
sker kommer att läggas ut på hemsida/infotavlor i anslutning till 
övergången till Bahnhof. 
 
Tänk på att Bahnhof-routern tillhör lägenheten och får inte tas med vid flytt. 



 

 

bahnhof.se 
010-510 00 00 
 

 

Beställ Bahnhof TV: 

I samarbete med Sappa kan vi erbjuda tv-paket med kanaler från världens alla hörn. Du har även möjlighet att ta 
del av C More och Viasats stora utbud. Du beställer genom att kontakta Sappa antingen via sappa.se eller via 
telefon: 0774 - 444 744.  

För att tv-tjänsten ska fungera behöver du använda vår router. Routern fungerar som en tjänstefördelare som ser 
till att säkerställa kvaliteten på tv-tjänsten. Du ansluter enkelt tv-boxen som du köper av Sappa med en kabel 
mellan routern och din tv sen är allt klart och du kan titta på tv. 

Beställa telefoni: 

Du har möjlighet att beställa IP-telefoni från Bahnhof för 0 kr/mån i fast avgift.  

Du betalar bara för det du ringer för. Den trådlösa routern som du får från Bahnhof har en inbyggd telefonibox 
som måste användas för att telefonitjänsten ska fungera. För att ringa med IP-telefoni kopplar du bara in din 
vanliga hemtelefon i routern och sen ringer du som vanligt.  

Du har möjlighet att behålla ditt nuvarande nummer eller välja ett nytt. Vill du behålla ditt nuvarande nummer 
måste det porteras från din nuvarande leverantör till Bahnhof. Kontakta vår kundservice så hjälper de dig med 
porteringen. 

 

Prislista för telefoni: 

Fast avgift: 0 kr/mån 

Till alla geografiska riktnummer: 0,15 kr/min 

Till alla mobilabonnemang: 1,49 kr/min 

Öppningsavgift: 0,45 kr 

Till andra Bahnhof telefonikunder: 0 kr/min 

Portering av befintligt nummer: 199 kr i engångsavgift 

 

 

 


