
 

     
 
 

Bläckbladet september 2016 

 

 

 
 

 

Brf Bläckhornet Tel 018-32 20 40 brfblackhornet@telia.com 
Lidnersgatan 26   
754 42  UPPSALA  www.brfblackhornet.se 

 

 
Fiberinstallation 
Föreningen har som vi tidigare 
berättat tecknat ett kollektiv avtal med 
Bredbandsbolaget (BBB) from 161201. 
Priset är förhandlat till 149:-/mån i 
det ingår bredband med hastighet upp 
till 1000 Mbit/s samt fast telefoni 
mini. 
Önskar man nyttja fasta 
telefonitjänster och vill ha kvar sitt 
telefonnummer man har idag kan 
BBB flytta över det kostnadsfritt om 

man kontaktar deras kundtjänst. Har 
man avslutat abonnemanget själv kan 
de inte ordna samma telefonnummer. 
 
Det befintliga TV-grundutbudet hos 
Com Hem löper vidare som tidigare, 
vill man teckna extra TV- kanaler med 
BBB gör man det via inviduellt avtal. 
 
Vi har informerat andra leverantörer 
bl a Com Hem om kollektivavtalet, 
dock har deras kundsupport 
missuppfattat och felinformerat 
flertalet av våra boende vid 
uppsägning så vi vill understryka att 
alla inviduella bredbandsavtal hos 
andra leverantörer t ex Com Hem 
som man önskar säga upp måste 
man aktivt säga upp själv, 
föreningen sköter inte detta. 
  
Lägenhetsinstallation kommer att 
påbörjas i mitten av september i 
höghusen och rullar sedan på. 
Avisering sköts av entreprenören. 
Tekniker kommer att finnas på plats 
och hjälpa till med  installation till de 
som önskar. 
 

 
 
 

 
VVS arbete 
Avloppsledningar i grundplattan i 
höghusen kommer under september-
november 2016 att bytas samt relinas 
av Söderby Rör som huvud-
entreprenör. 
Arbetet utförs i källargångarna vilket 
medför begränsad framkomlighet till 
källarförråd, samt att tvättstugor 
kommer att vara helt avstängda. 
Tvättstugan på Lid 26 rekommenderas 
att användas istället. 

Arbetet kommer även att medföra 
mera ljud i trapphuset än vanligt. 
 
Övernattningsrummen kommer inte 
att vara bokningsbara under arbetet. 
 
Prel tidplan  
VR 33 vecka 36-40 
VR 31 vecka 37-42 
Lid 40 vecka 37-44 
Lid 38 vecka 38-46 
 
Prel tidplan för tvättstugeavstängning 
VR 33 vecka 38-39 
VR 31 vecka 40-41 
Lid 40 vecka 42-43 
Lid 38 vecka 44-45 
 
Aktuell information och förändringar i 
tidplan sätts upp av entreprenören i 
trapphusens glasskåp. 
 

 
 


