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Årsstämma Bredbandsinformation
Styrelsen vill hälsa alla medlemmar i Riksbyggen nummer 14 
välkomna till årsmötet den 29 oktober klockan 19.00. Stämman 
äger som vanligt rum i Guldhedens Studiehems matsal. Vi 
bjuder på kaffe och smörgåsar. Kom i god tid! 

Vi vill samtidigt påminna om att senast den sista september, 
om några dagar alltså, vill vi ha in alla eventuella motioner till 
årsmötet. Ingen motion är för dum/tråkig/fånig för att lämnas 
in. Motionera mera, det är en gyllene chans att påverka vad som 
händer i din förening!

Motioner till stämman skickas eller postas till styrelsen, adressen 
fi nns på omstående sida.

Inbrottsrapportering
Vår kamp mot brottsligheten går vidare på olika sätt. Vi vill nu 
skapa oss en uppfattning om problemens omfattning och art. 
Därför skulle vi vilja att ni meddelar styrelsen med en lapp eller 
dylikt. Meddelandet kan röra inbrottsförsök i såväl fastigheter 
som bilar. Trasiga fömster, dörrar och lampor är likaså av intresse 
för oss att få reda på.

Ange gärna tidpunkten och eventuella andra iakttagelser 
omkring händelsen. Meddelandet läggs i styrelsens lådan 
hos ordf. Jörgen Bergman, Dr Hjorts gata 1D. Vi hoppas att 
uppmärksamheten kan öka samtidigt som serviceåtgärder kan 
ske snabbare. 

Sopor och tvätt
Nya och förhoppnigsvis bättre instruktioner kommer snart att 
sättas upp. Tvättstugans bokningrutiner ska förhoppningsvis 
klarna i och med detta. Mer och tydligare information om hur 
vårt avfall bäst ska slängas för att kunna bli till återvinning 
istället för sopor.

Brandvarnare
Det har nu gått ett tag sedan det bestämdes att alla 
lägenheter skulle ha brandvarnare monterad och vi har nu 
satt upp brandvarnare hos de allra fl esta. Hela föreningen är 
genomgången ett par gånger, men det är alltid svårt att pricka 
tider då folk är hemma. 

Ni som fortfarande inta har fått, men som har sagt att ni vill ha 
hjälp med uppsättning kommer att få en lapp i lådan med mer 
information. 

Ni som har sagt att ni vill ha, dock utan hjälp, men som inte fått 
någon kan höra av er till Pjär på 0707-47 44 47 eller 746 20 79. 
Detta gäller även er som inte svarat eller av annan anledning inte 
vet vad detta gäller.

Vi hade för ett antal veckor sedan en liten informationskväll 
angående installationen av bredband i vår förening. 
Uppslutningen på denna blev mycket god, något som vi tackar 
för. För er som inte var där kommer här en liten sammanfattning 
av vad som sades. 

Jag skall också försöka svara på de frågor som vi inte hade svar 
på under informationskvällen. Jag skall försöka skriva otekniskt 
i början för att på slutet täcka upp även lite mer avancerade 
frågeställningar.

Det nät som byggs i vår förening är ett kombinerat TP och 
fi bernät (TP står för Twisted Pair). Fibersladdarna dras i källaren 
och har bättre kapacitet än TP-sladdarna. Dessa lämpar sig 
dock inte till att användas upp till och inne i lägenheterna. TP-
sladdarna dras i resten av huset. Detta interna nät som byggs i 
vår förening kopplas sedan vidare mot NetAtOnce, för att sedan 
kopplas upp mot internet. 

För att kunna ansluta din dator till nätet behöver du ett 
nätverkskort och en patchkabel till din dator. Nätverkskort 
fi nns att köpa i vilken datoraffär som helst (kostar från 150 kr). 
Patchkabel är egentligen ett annat namn på en TP-sladd, som du 
ansluter mellan uttaget in din lägenhet och din dator. Dessa fi nns 
också att köpa i de fl esta datoraffärer. Se dock till att få rätt längd, 
då dessa inte går att skarva (i alla fall inte på ett smidigt sätt...). 

Vidare information om konfi gurering och liknade kommer från 
NetAtOnce. 

Nu till de obesvarade frågorna:
Kommer det att fi nnas support?
Support fi nns idag hos NetAtOnce klockan 8-17, men de lovade 
att denna skulle utökas kontinuerligt.

Om man tecknar ett avtal på ett år, står då priset fast under 
denna period?
Ja, om det inte händer något oförutsett som inte NetAtOnce kan 
råda över.

Om man tecknar ett avtal på ett år men fl yttar ifrån 
föreningen under denna period, kan man då säga upp avtalet?
Ja, man kan säga upp avtalet då.

Vilken hastighet garanteras?
NetAtOnce garanterar att fl askhalsen inte skall ligga hos dem. *Vi 
jobbar med att få NetAtOnce att garantera detta skriftligt.

Kommer vi att sitta bakom en brandvägg?
Ja, alla NetAtOnce privatkunder sitter bakom en och samma 
brandvägg.
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Hur bra skyddar brandväggen?
Brandväggen täcker upp det mesta, men med tanke på att så 
många sitter bakom samma brandvägg skulle jag rekomendera att 
man sätter upp en egen mjukvaruvägg själv. 
*En gratis och förhållandevis bra brandvägg heter ZoneAlarm och 
fi nns på www.Zonelabs.com

Finns det möjlighet att skaffa fast och publik IP-adress?
Ja, men det får man diskutera med NetAtOnce då detta blir ett 
annat abonnemang.
*Troligtvis slipper man brandväggen då också.....

Finns det möjlighet att själv kontrollera om vi använder hela 
vår kapacitet i nätet?
Nej, för tillfället fi nns inga möjligheter för oss att läsa några 
loggar.

Hoppas att saker och ting har klarnat lite!
Styrelsen genom Pjär

                                                                                                   
                                    


