
 

 

 

Informationsblad för oss på Kämpagränden 
 

Redaktion  Nr 6 2011 

Lars Graffemark 11 A 

Ulla Dolan 21 C 

Lennart Eliasson 17 A 

 
  

Månadsavgiften 
På föreningens medlemsmöte torsdagen den 24 nov. informerades om avgifterna för 2012: 

Månadsavgiften höjs med 0 %, (kallhyra)  

Avgiften för uppvärmning höjs med 13,8 %.  

Kabel-TV oförändrad avgift.  

Garage oförändrad avgift. 

Internet 125 kr/mån. (ny avgift fr.o.m.2012) 

 

Lågenergilampor 
Alla lampor ska sorteras avsett hur de ser ut. Lågenergilampor är bra för miljön eftersom de 

räcker längre än vanliga glödlampor. Men glöm inte bort att sortera dem ätt. 

I lågenergilampor finns ett pulver som innehåller kvicksilver. 

Det är därför viktigt att lågenergilampor sorteras rätt. 

Vid våra soprum finns behållare för vanliga glödlampor och  

för lågenergilampor. Var uppmärksam och sortera rätt! 

 

Trapphus 
Enligt Räddningstjänsten är trapphuset att betrakta som utrymningsväg. 

Att lämna brännbart material i trapphusen  medför en ökad brandbelastning. 

Det är därför absolut förbjudet att slänga reklambroschyrer, tidningar etc. i trapphusen. 

OBS! Av samma anledning är det även förbjudet att lägga ut dörrmattor i trapphuset.  

 

December - levande ljus - brandfara 
Enligt brandskyddsföreningen är bortglömda ljus den största orsaken till bränder i hemmen i 

december. Det betyder inte att man skall avstå från den stämning levande ljus skapar, men vi vill 

gärna förmedla några av deras tips för att göra sitt hem tryggare: 

 Kolla att brandvarnaren fungerar och investera gärna i en s.k. brandfilt och en 

pulversläckare. 

 Undvik mossa och andra lättantändliga dekorationer i adventsljusstaken, som 

helst skall vara i keramik eller metall. 

 Blås alltid ut ljusen innan du lämnar ett rum. 

 Placera inte tomtebloss i granen. 

 Låt aldrig barn vara ensamma i rum med levande ljus och förvara tändstickor 

på ett barnsäkert sätt. 

 Andra vanliga brandorsaker värda att ägna en tanke under hela året är 

kokande olja eller annat fett på spisen och torrkokade kastruller    

 

Sortering av plast. 
Lägg förpackningarna löst. Packa dem inte i varandra eller i hopknutna plastpåsar eftersom detta 

försvårar sortering i olika plastfraktioner. 



Information om vårt bredband och telefoni 

Vid årsskiftet träder det nya avtalet med BredBandsBolaget (BBB) i kraft, vilket innebär att vi 

fr.o.m. 1/1-2012 har ett kollektivt avtal som medför en kostnad för varje lägenhetsinnehavare  

på 125: -/mån och betalas via månadsavgiften. 

För detta får vi: 

• En bredbandsuppkoppling 10/100 Mbit/s dvs. 10 Mbit upp och 100 Mbit ner. 

• Låna en trådlös bredbandsrouter (Modem). Speciellt bra för er med bärbara datorer. 

• Möjlighet till IP- telefoni (ingen fast avgift). OBS! För IP-telefoni behövs ingen dator. 

• Ett antal brevlådor för E-post, som får följande utseende n.n@bredband.net 

• Ett antal megabyte för er privata hemsida om ni har eller vill skaffa. 

Att tänka på: 

• Som regel är det tre mån. uppsägning, om ert gamla avtal ska sägas upp. Har ni BBB idag 

   behöver ni inte göra något med avtalet utan bara beställa eventuell utrustning för IP-telefoni. 

• Ni kan först fr.o.m. den 15:e dec. ringa till BBB och beställa ert nya abonnemang (utrustning). 

• Telefon nr till kundtjänst hos BBB 0770 777 000. 

  Vill ni behålla ert nuvarande telefonnummer, så får ni påpeka detta för kundtjänst. 

   Detta kallas för PORTERING och detta bör ni också prata med er gamla operatör om. 

 

 

 
Portar på baksidan av modemet. 

 Port märkt WAN ska till vägguttag från Bredbandsbolaget. 

 Port märkt Tel1/Phone1, här kopplas telefonen in, har du mer än en telefon så kopplar du in 

den här och den medsända telefondosan i första vägguttaget. 

 Port DSL, finns inte porten Tel1/Phone1 så kopplar du in din telefon här enl. ovan. 

Port ETHERNET är för din dator som du ansluter här. 

Vill du inte dra sladd från modemet till din dator så kan du köpa ett trådlöst nätverkskort (c:a 

300kr hos Kjell & company) som du sätter i en USB- port på din dator och då får du den att 

fungera som en bärbar dator. 

 

 Får ni problem får ni gärna ta kontakt med Rolf Lundberg. 0707 70 60 29 

eller  Rolf-lundberg@telia.com rolf.g.lundberg@gmail.com 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
önskar styrelsen och vicevärden. 
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