
Avloppsspolning 1–5 november gäller ALLA lägenheter! 

Bredbands projektet har en vecka kvar men redan veckan därefter kommer spolkillarna hit därför behöver vi ut med all 

information kring detta projekt redan nu! Vi ber om ursäkt för att dessa två olika projekt hamnat så pass tätt inpå 

varandra. 

Underhållsspolning skall göras av hela vårt avloppsystem samt vissa delar av dränering och dagvatten på utsidan. Detta 

görs för att förlänga livslängden på våra rör, förbättra flödena i rören samt minska risken för att det uppstår stopp. 

Hela arbetet är inplanerat under endast en vecka vilket innebär att det 

finns väldigt lite tid att planera om på ifall vi inte får åtkomst till din 

lägenhet eller ditt förråd (om just ditt förråd berörs ser du i bifogad 

information). Skulle entreprenören på grund av ej åtkomst behöva 

återkomma vid ett senare tillfälle kommer föreningens kostnader 

för detta återbesök att debiteras berörd lägenhetsinnehavare. 

 

Läs nu igenom bilagan noga och lämna in nycklar samt ev. fullmakt i tid! 

Frågor kring detta projekt hanteras av Niclas telefonnummer står i informationen. 

 
Höststäddag med deltagarrekord! 

Höststädningen den 9 oktober lockade över 30 medlemmar och boende att under två timmar röja, plocka undan inför 

vintern samt städa i våra gemensamma utrymmen. Era insatser är otroligt värdefulla för oss alla då mycket av dessa 

arbeten aldrig annars hade blivit gjorda. Allt avslutades traditionsenligt med korvgrillning (dock hade en del deltagare 

hunnit droppa av men vi sparade tyvärr ingen korv till er vi käkade mera i stället…). Deltagarlotteriet vanns av Lotta lgh 

33 samt Karin lgh 4 efter utmärkt lottdragning av Klara Persson. 
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Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Fiberinstallationen 
Lägenhetsinstallationerna har pågått en vecka och nått fram till och med uppgång 5B. Nästa vecka går de sista två 

uppgångarna på måndagen, därefter kommer en del återbesök behöva göras resten av veckan i de lägenheter där 

arbetet av olika anledningar ej blivit helt färdigställt. 

Ni som vet med er att er lägenhet ej är färdig – vänligen ring Niclas för inbokning av tid för återbesök under veckan. 

Niclas kommer även under mån-tis kontakta de som föreningen vet om ej är klara men förekom gärna då vi inte vill missa 

någon! 

I samband med installationen får din lgh två boxar: En innehåller routern och en innehåller TV-Boxen. (Uppgång 3C och 

3D har EJ fått dessa boxar vänligen hämta ut era på kontoret i stället). Kom ihåg att denna utrustning sedan tillhör 

respektive lägenhet och alltså inte skall tas med om ni flyttar. 

För er som fått era boxar och där fiberindragningen är klar – ni kan koppla in och köra i gång direkt! Är du osäker på hur 

du gör för att få allting att fungera så finns det en instruktion på BaksidanBladet. Fungerar det inte eller om du vill ha 

hjälp med att koppla ihop allting så hjälper vi dig! Hör bara av dig till föreningens mejl eller ring någon i styrelsen eller 

förtroendeman så kommer vi ut och hjälper er i tur och ordning.  

 

E-post till föreningen: info@bagaregarden.org Hemsidan: www.bagaregarden.org Förvaltning e-post: info@battrebrf.se 
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Så här kopplar du in ditt nya Bredband och din TV-box 
       Framsida     Baksida    Bredbandsuttag  Koppla in routern:   

Koppla in strömmen i uttaget längst ner på baksidan av 

routern. Koppla sedan ihop routern med bredbandsuttaget 

på väggen med hjälp av den medföljande kabeln med röda 

kontakter.  

 Starta sedan routern genom att trycka på den runda 

startknappen på baksidan. Det kan ta någon minut men när 

routern lyser som på bilden är den färdiginstallerad. 

Röd kabel in  

               Ström in          Startknapp                           Klar! 

               router 

Ansluta dator och/eller telefon 

Starta din dator eller smartphone och koppla upp dig mot routerns Wifi nätverk. Namnet på ditt Wifi står på en 

klisterlapp som låg i routerns låda eller en liten klisterlapp på routerns undersida. När du ansluts till ditt Wifi kommer 

du till Bahnhofs hemsida för uppstart av ditt bredband. Följ instruktionerna på skärmen och välj ditt lgh nummer. 

OBS! Viktigt att du väljer rätt lgh nummer så att du inte ”tar” någon annans nätverksplats. Det är Skatteverkets 

nummer som gäller denna gång och just ditt nummer står på en klisterlapp på utsidan av din lgh dörr. 

 

 

 

 

 

 Startsida: Välkommen till Bahnhof                  Välj rätt lägenhet               Bekräfta rätt lägenhetsnummer 

Tv-Box 

Med TV-boxen följer en jättebra instruktion om hur du kopplar in din box 

följ denna.  

När du kopplar HDMI kabeln i TV: n titta vid detta uttag vad det står att 

det heter (ex ”AV1”). Det är nämligen Tv-kanalen som måste vara på för 

att det skall gå och se på tv. Du byter nu i stället kanal genom att använda 

fjärrkontrollen till TV-boxen. Kom ihåg att TV-boxen skall stå vid din TV. 

Instruktion                          TV-Box När du sedan sätter på TV: n och väljer rätt kanal (D v s den du kopplat in 

HDMI kabeln till) så skall TV-Boxen installera sig själv och dina kanaler 

automatiskt! 


