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Medlemsinfo nr 1, 2019

Elöversyn vecka 11

Efter 17 år är det nu dags att se över elledningarna i våra mätarskåp,
både på utsidan och inne i husen. Vi har anlitat företaget X-press
elektriska AB för detta .Arbetet planeras göras vecka 11 (11 - 15
mars). Vi ska be firman om en så noggrann planering som möjligt, men
om du inte kan vara hemma den dag elfirman kommer till dig ber vi
dig lämna nyckeln till Lasse i nr 21. OBS! märk nyckeln tydligt med
vilket hus det gäller.
Vill du passa på att samtidigt låta elfirman göra privata eljobb?
Timpriset är 550:-/tim plus moms (688 kr /tim inkl. moms). Arbetet
ger möjlighet till ROT-avdrag. Priset blir då 482 kr/tim. Beskriv
vilket arbete du vill ha utfört på bifogade blankett så försöker vi
samordna på bästa sätt.

Några viktiga datum (Se närmare beskrivning nedan)
Motioner till årsstämman
Städdag
Information om fiberanslutning
Årsstämma

3 april
4 maj
4 maj
16 maj

Förberedelser för årsstämman
Föreningens ordinarie årsstämma blir torsdag den 16 maj. Boka
redan nu in den kvällen i almanackan.
Finns det frågor du vill att vi ska ta upp på årsstämman? Lämna
förslag till någon i styrelsen*) senast den 3 april, så att styrelsen
hinner titta på det vid nästa styrelsemöte (som är den 4 april).
*) Birgitta AÅ i nr 1, Ann i nr 7, Moncef i nr 9, Henrik i nr 19, Lasse
i nr 21, Inger i nr 25 eller Monica i nr 29
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Är du intresserad av en plats i styrelsen eller som suppleant
(ersättare)? Ta kontakt med valberedningen: Frida i nr 13.

Fiberanslutning
Styrelsen har undersökt möjligheten att ansluta föreningens hus
med fiberkabel. Detta skulle ge snabbare uppkoppling och
förhoppningsvis billigare tjänster för Internet, telefoni och TV.
Det företag som haft det bästa erbjudandet, Bahnhof, kommer till
oss i samband med städdagen den 4 maj för att berätta mer om vad
det innebär. Beslut om en eventuell fiberanslutning kommer att tas
på årsstämman. Så det är viktigt att du håller dig informerad och
att du deltar i stämman.

Vårstädning
Boka in lördag den 4 maj för föreningens vårstädning. Om du är
upptagen den dagen kan du ta kontakt med Monica så får du en
uppgift du kan göra vid annat tillfälle. Vi planerar att hyra en
container i samband med städningen. Och, som sagt, vi samordnar
detta med information om fiberanslutning.
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Elöversynen vecka 11

Vi har nu pratat med elfirman X-press elektriska AB om tidsplanen
för översynen av våra mätarskåp. De räknar med att hinna med 6 - 8
hus per dag. Vi har kommit överens om att de tar husen i
nummerordning. De börjar alltså med Rinkebystråket 1 och
fortsätter sen med nr 3 - 13 under måndagen den 11 mars. De
fortsätter med nästa länga (nr 15- 23) på tisdag den 12 mars.
Möjligen hinner de påbörja arbetet i den sista längan (nr 25 - 41)
redan på tisdag, men annars görs det på onsdagen den 13 mars. Det
går förstås inte att säga exakt när de kommer till respektive hus,
men detta är ungefärliga tider. Vi har också kommit överens med
elfirman om att om ingen är hemma och inte heller har lämnat
nyckel till Lasse i nr 21 så kommer besiktningen bara att göras
av skåpet på utsidan av huset. Men då riskerar ni att eventuella
fel som finns i mätarskåpet i hallen inte upptäcks. Så om du inte kan
vara hemma: lämna nyckeln till Lasse i nr 21. OBS! märk nyckeln
tydligt med vilket hus det gäller.
OBS! Om det behöver göras några ytterligare arbeten med anledning
av besiktningen kommer detta inte att göras nu, utan först efter
överenskommelse med respektive medlem. Detsamma gäller de
privata elarbeten som ni anmäler att ni vill ha utförda.

Brf. Rinkeby Park 1
Medlemsinfo nr 3, 2019
Vårstädning

Lördag den 4 maj med början kl 11.00 har vi vårstädning. Om du är upptagen
den dagen kan du ta kontakt med Monica så får du en uppgift du kan göra vid
annat tillfälle. Vi har också beställt en container som kommer att finnas på plats
från fredag kväll 3 maj till söndag 5 maj. Där kan vi passa på att slänga sånt som
det inte finns särskilda kärl för i miljöstugan. Städdagen inleds kl 11.00 med
information om fiberinstallation (se nedan)

Information om fiberinstallation
Styrelsen har tagit in offerter på fiberinstallation till samtliga radhus.
Operatören Bahnhof är det företag som lämnat den bästa offerten, och som
styrelsen förordar. Om vi går vidare med detta så kommer det innebära att
samtliga hus får tillgång till en snabbare och mer framtidssäker Internet och
TV-tjänst, till ett lägre totalpris än motsvarande tjänster hos vår nuvarande
leverantör Comhem. Detta kommer också att höja värdet på våra hus. Beslut om
vi går vidare med fiberinstallation kommer tas efter diskussion på årsstämman.
Städdagen inleds kl 11.00 med att en representant från Bahnhof kommer hit,
berättar närmare om deras Internet- och TV-tjänst, och hur fiberinstallationen
praktiskt går till. Alla medlemmar har då möjlighet att ställa frågor. Detta
beräknas ta ca 30 minuter och styrelsen planerar att sätta upp ett tält i
händelse av regn. För ytterligare frågor om fiberinstallationen så kan ni
kontakta Henrik Wramner i nr 19.

Kallelse till årsstämma 2019

Här är materialet inför föreningens årsstämma torsdag den 16 maj med
början kl. 18.30. Vi håller denna gång till Rinkeby folkets hus.

Vi önskar alla en GLAD PÅSK!

Brf. Rinkeby Park 1
Medlemsinfo nr 4, 2019
Påminnelse - Vårstädning och fiberinformation
Lördag den 4 maj med början kl 11.00 har vi vårstädning. Om du är upptagen
den dagen kan du ta kontakt med Monica (nr 29) så får du en uppgift du kan göra
vid annat tillfälle. Vi har också beställt en container som kommer att finnas på
plats från fredag kväll 3 maj till söndag 5 maj. Där kan vi passa på att slänga
sånt som det inte finns särskilda kärl för i miljöstugan.

Det som inte får slängas i containern är

Elskrot

Kemikalier

Bildäck

Sånt avfall måste var och en lämna till en miljöstation, För oss är OK/Q8 i
hörnet Rinkebysvängen/E18 eller Kvarnkullens återvinningsstation
Enköpingsvägen 129, Sundbyberg närmast.
Städdagen inleds kl 11.00 med att en representant från Bahnhof kommer hit,
berättar närmare om deras Internet- och TV-tjänst, och hur fiberinstallationen
praktiskt går till. Alla medlemmar har då möjlighet att ställa frågor. Detta
beräknas ta ca 30 minuter och styrelsen planerar att sätta upp ett tält i
händelse av regn. För ytterligare frågor om fiberinstallationen så kan ni
kontakta Henrik Wramner i nr 19.
Vi påminner också om föreningens årsstämma torsdag den 16 maj med början
kl. 18.30. Vi håller denna gång till Rinkeby folkets hus, Bredbysalen.
Beslut om vi går vidare med fiberinstallation kommer tas efter diskussion på
årsstämman. Så det är viktigt att du deltar på stämman!
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Påminnelse - årsstämma
Vi påminner om föreningens årsstämma torsdag den 16 maj med början kl.
18.30. Vi håller denna gång till Rinkeby folkets hus, Bredbysalen.
Beslut om vi går vidare med fiberinstallation kommer tas efter diskussion på
årsstämman. Så det är viktigt att du deltar på stämman!

Installation av fiber – information inför årsstämman
Sammanfattning
Som vi tidigare informerat om så överväger styrelsen att installera fiberbaserat nätverk till alla radhus, med möjlighet för snabbare och billigare
internet-, tv-, och telefoni-tjänst. Avtalet med Comhem har sagts upp inför
årsskiftet (2019-12-31).
Styrelsen har gått ut med en förfrågan till en mängd aktörer, och överväger att
gå vidare med Bahnhof som hade det bästa erbjudandet. Innan styrelsen
beslutar om att gå vidare med detta, vill vi ge alla medlemmar en chans att yttra
sig på årsstämman.

Bakgrund
Föreningen har idag Comhem som leverantör av fast internet-förbindelse, TVtjänst och telefoni, via Comhems kopparnät (kabel-TV-nät). Kabel-TV-nätet är en
äldre teknik med tekniska begränsningar och små möjligheter att förbättra de
levererade tjänsterna i framtiden. Nätet i sig ägs av Comhem, vilket innebär att
föreningen inte kan använda andra leverantörer.
Detta innebär att föreningen och våra medlemmar idag betalar för en dyr
internet/TV/telefoni-tjänst, som är tekniskt sämre än andra lösningar, och som
dessutom ofta använder tveksamma affärsmetoder med långa och dolda
bindningstider vid ändring av tjänst.

Fibernät
Med ett modernt fibernät kan man få internethastigheter som är avsevärt
snabbare än Comhems lösning. Det är också möjligt att i framtiden uppgradera
det, allt eftersom kraven på hastighet ökar.
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Att bygga ett fibernät innebär vanligtvis en engångskostnad till en leverantör,
och ett 3-årigt gruppavtal där alla hushåll får en internettjänst. Utöver det kan
respektive hushåll beställa tilläggstjänster, så som TV och ännu snabbare
internet. Efter att 3 år har passerat äger föreningen fibernätet, och kan i
framtiden konkurrensutsätta med fler leverantörer och på så sätt hålla nere
prisnivån.

Installation
Installation av fibernätet kommer troligtvis kunna återanvända befintliga
kanalisation som går in i respektive hus. Vi räknar därför inte med att det
behöver grävas något, men i samband med installationen kommer en tekniker
behöva tillgång till alla radhus för att installera utrustning och nätverksuttag vid
elcentralen.
Om styrelsen beslutar att gå vidare med Bahnhof så kommer installation av
fibernät troligen ske någon gång efter sommaren eller framåt hösten. Därefter
kommer vi ha kvar Comhem fram till årsskiftet, för att därefter endast ha kvar
Bahnhof som leverantör.

Kostnad
Beroende på vilka tjänster ni köper från Comhem idag så påverkas kostnaden
olika mycket för motsvarande tjänster hos Bahnhof. För de flesta bör det vara
en stor besparing varje månad, särskilt för de hushåll som valt Comhems
snabbaste internettjänst (som ändå är mycket långsammare än Bahnhofs
standard-tjänst).
Som alternativ lösning har styrelsen också frågat Comhem om priser för
gruppanslutning av tjänster för alla hushåll.
Styrelsen har bifogat några alternativ på nästa sida för en kostnadsjämförelse.

Frågor
För ytterligare frågor kring fiberinstallationen så kan ni kontakta Henrik i nr 19.
Styrelsen kommer också skicka ut mer information i samband med beslut om vi
går vidare med detta.
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Protokoll från årsstämma
Här kommer protokollet från årsstämman 2019.

Installation av fiber
Styrelsen fick vid årsstämman klartecken att gå vidare med installation av
fiberbaserat nätverk till alla radhus. Styrelsen har nu beslutat att ge företaget
Bahnhof i uppdrag att göra denna installation. Föreningen betalar
installationskostnaden. Denna gruppanslutning innebär en miniminivå. Det ger var
och en möjlighet att själv bestämma vilka tilläggstjänster ni vill ha. Det gäller
t.ex Bahnhofs TV-tjänst Sappa.
Vårt nuvarande avtal med Comhem har sagts upp till årsskiftet. Men Comhem har
nu erbjudit oss att teckna ett nytt distributionsavtal till en lägre kostnad. Det
innebär att den som vill behålla Comhem för TV-tjänsten kan göra det. Men för
att få det lägre priset och för att slippa nuvarande bindningstid måste var och
en säga upp sitt gamla avtal senast den 1 november 2019. Mer information om
detta kommer efter sommaren.
För ytterligare frågor kring fiberinstallationen kan ni kontakta Henrik i nr 19.

Gårdsfest
Reservera redan nu lördagen den 24 augusti. Då blir det gårdsfest. Vi dukar
bord mellan husen och ordnar knytkalas. Mer info kommer längre fram

Sommar
Sommar och semestertider närmar sig. Informera gärna era grannar om ni
kommer att vara bortresta så att de kan hjälpa till med bevakning av ert hus.

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar
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Råttbekämpning

Det är ingen nyhet att det finns råttor i vårt område. Föreningen har avtal med
Anticimex för råttbekämpning. För att veta om deras insatser är tillräckliga vill
de ha hjälp av oss medlemmar att svara på några frågor:
Har du sett råttor på din tomt eller inom våra gemensamma ytor?
(parkeringsplats, grönytorna på gavlarna bakom husen)
 Hur ofta och har antalet ökat på senare tid?
 Har du sett hål i marken som kan vara ingång till råttbon?
 Finns det spår av råttor i förrådet (råttspillning, gnagskador)
Lämna svar på bifogade lapp till Birgitta i nr 1


Några tips för att förebygga råttor:
Ställ inte soppåsar på marken, håll rent från skräp
Mata inte fåglar. Även råttor gillar fågelmat
Låt inte råttorna komma åt matrester eller förpackningar som innehållit mat
Låt inte fallfrukt ligga kvar på marken och håll rent runt buskar och träd

Gårdsfest
Datum för gårdsfest är lördagen den 24 augusti. Vi dukar som vanligt bord
mellan husen och ordnar knytkalas. Numera har vi ju också ett större tält vi kan
använda om vädrets makter inte är på vår sida. Mer info kommer längre fram

Sommar
Glöm inte informera era grannar om ni kommer att vara bortresta så att de kan
hjälpa till med bevakning av ert hus.

Styrelsen önskar alla en fortsatt trevlig sommar
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Svar angående förekomst av råttor, från Rinkebystråket nr.......

Har du sett råttor på din tomt eller inom våra gemensamma ytor?
(parkeringsplats, grönytorna på gavlarna bakom husen)

Hur ofta och har antalet ökat på senare tid?

Har du sett hål i marken som kan vara ingång till råttbon? Var?

Finns det spår av råttor i förrådet (råttspillning, gnagskador)

Övriga uppgifter

Lämna svar till Birgitta i nr 1
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Fiberinstallation
Nu påbörjas snart installationen av fiber i våra radhus. Läs viktig information i
bifogade brev från styrelsen och från Bahnhof.

Gårdsfest
Vi samlas till gårdsfest lördagen den 24 augusti. Vi hoppas att så många som
möjligt kan vara med och inte är bortresta. Vi dukar som vanligt bord mellan
husen och ordnar knytkalas. Numera har vi ju också ett större tält vi kan
använda om vädrets makter inte är på vår sida. Var och en tar med sig mat, så
bjuder vi varandra. Tänk gärna på att alla inte äter kött, speciellt inte griskött.
Ta med egen dricka av valfritt slag, tallrikar, glas och bestick. Vi håller
tummarna för en varm och regnfri dag! Eftersom det nu blir mörkare kvällar
börjar vi redan kl. 16.

Påminnelse - häckklippning
Avenbokshäcken ska klippas under JAS månaderna (juli-augusti-september).
Föreningen har en elektrisk häcksax att låna ut. Ris får du på egen hand
transportera till återvinningsstation.

Råttenkäten

En påminnelse till er som ännu inte svarat på enkäten om råttor. Det är viktigt
att ni svarar. Här är frågorna igen:
 Har du sett råttor på din tomt eller inom våra gemensamma ytor?
(parkeringsplats, grönytorna på gavlarna bakom husen)
 Hur ofta och har antalet ökat på senare tid?
 Har du sett hål i marken som kan vara ingång till råttbon?
 Finns det spår av råttor i förrådet (råttspillning, gnagskador)
Lämna svar till Birgitta i nr 1. Glöm inte tala om från vilket hus svaret kommer.
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Fiberinstallation
Nu påbörjas snart installationen av fiber i våra radhus. Läs viktig information i
bifogade brev från styrelsen och från Bahnhof.

Gårdsfest
Vi samlas till gårdsfest lördagen den 24 augusti. Vi hoppas att så många som
möjligt kan vara med och inte är bortresta. Vi dukar som vanligt bord mellan
husen och ordnar knytkalas. Numera har vi ju också ett större tält vi kan
använda om vädrets makter inte är på vår sida. Var och en tar med sig mat, så
bjuder vi varandra. Tänk gärna på att alla inte äter kött, speciellt inte griskött.
Ta med egen dricka av valfritt slag, tallrikar, glas och bestick. Vi håller
tummarna för en varm och regnfri dag! Eftersom det nu blir mörkare kvällar
börjar vi redan kl. 16.

Påminnelse - häckklippning
Avenbokshäcken ska klippas under JAS månaderna (juli-augusti-september).
Föreningen har en elektrisk häcksax att låna ut. Ris får du på egen hand
transportera till återvinningsstation.

Råttenkäten

En påminnelse till er som ännu inte svarat på enkäten om råttor. Det är viktigt
att ni svarar. Här är frågorna igen:
 Har du sett råttor på din tomt eller inom våra gemensamma ytor?
(parkeringsplats, grönytorna på gavlarna bakom husen)
 Hur ofta och har antalet ökat på senare tid?
 Har du sett hål i marken som kan vara ingång till råttbon?
 Finns det spår av råttor i förrådet (råttspillning, gnagskador)
Lämna svar till Birgitta i nr 1. Glöm inte tala om från vilket hus svaret kommer.
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Fiberinstallation påbörjas 16 sept
Som tidigare meddelats så är det nu dags att påbörja fiberinstallationen.
Teknikerna kommer starta arbetet 16 september (på måndag).
Installationsarbetet beräknas kunna färdigställas innan veckan är slut om inget
oväntat uppstår.
Installatörerna behöver komma in i respektive radhus för att dra in fibern
genom befintlig kanalisation, och installera utrustning vid elskåpet. Ni behöver
därför se till att någon är hemma och kan öppna dörren för teknikerna under
nästa vecka, alternativt kan ni lämna nyckel med namn och husnummer till
Birgitta i nr 1. (Lägg i brevlådan som är låst)
Om installatörerna inte kommer in i något hus under installationen så kommer de
behöva göra ett återbesök, vilket kan medföra en merkostnad.
Fibertjänsten kommer därefter att sättas igång 1 december.

Uppsägning av Comhem
Vi vill även påminna att även om ni har en bindningstid hos Comhem så har vi
förhandlat fram att ni kan få säga upp denna vid årsskiftet. Men det är då
viktigt att ni kontaktar Comhem och säger upp er nuvarande tjänst innan 1
november. Vid eventuella frågor kontakta Henrik i nr 19 - 070 474 91 37.

Höststädning 5 okt
Lördagen den 5 oktober är det höststädning. Då ska vi göra i ordning våra
gemensamma markytor inför vintern. Vi samlas på gården kl 11 försedda med
krattor, sopsäckar etc. Monica är städledare. Från fredag 4 okt till söndag 6
oktober har vi också hyrt en container där vi kan lägga trädgårdsavfall och
annat som inte går att slänga i vår miljöstuga. Passa också på att klippa
avenbokshäcken på framsidan om du inte redan gjort det. Föreningen har en
elektrisk häcksax som underlättar jobbet.
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Senarelagt fiberinstallation på grund av tekniska problem
På grund av oförutsedda tekniska förhinder behöver installatörerna göra ytterligare
förberedelse i området innan de kan genomföra installationen inne i radhusen. Detta
innebär att de inte kommer att behöva ha åtkomst till radhusen förrän nästa vecka
(med början 23 september) för installationsarbetet.
Som en följd av detta har vi begärt att respektive medlem ska få önska vilken dag
under nästa vecka som de vill ha installationen utförd.
Vänligen markera vilken dag nedan som passar, så kommer installatörerna att
försöka säkerställa att de kommer just den dagen. Markera gärna flera dagar om
möjligt.
Jag önskar installation måndag 23/9
Jag önskar installation tisdag 24/9
Jag önskar installation onsdag 25/9
Jag önskar installation torsdag 26/9

Namn: ___________________
Husnummer: ______________
Om ingen dag passar, så kan ni istället lämna nyckel i brevlådan hos Birgitta i nr 1.
Var då noga med att markera vilket husnummer det är på nyckeln.
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Fiberinstallationen slutförd

Fiberinstallationen är nu slutförd. Internettjänsten (1000/1000 Mbit) kommer sättas
igång 1 december 2019, och kostnaden (229 SEK/månad) kommer läggas på
månadsavgiften för januari och framåt. Det finns även möjlighet att individuellt köpa
TV-tjänst och telefoni från Bahnhof, för mer information se bifogat välkomstbrev från
Bahnhof.

Se till att säga upp Comhem

Det kommer fortfarande vara möjligt att köpa tjänster från Comhem, t ex TV och
telefon. Men det finns ingen anledning att köpa Internettjänst av Comhem efter 1
januari 2020, då samtliga hushåll då kommer ha Bahnhofs bättre och snabbare internet
via fiber. Styrelsen har förhandlat med Comhem, och fått igenom att alla medlemmar
får möjlighet att säga upp sina Comhem-tjänster till 31 december 2019, även om ni har
en längre bindningstid än så. Ni måste då meddela Comhem om uppsägningen innan 1
november 2019. Det enklaste sättet att göra det är genom att skicka följande email:

-------------------------------------------------------Mottagare: kundservice@comhem.com
Kopia: suzanne.pizzoni@comhem.com
Ämne: Uppsägning Comhem-abonnemang
Meddelande:
Hej,

Mitt namn är [Förnamn] [Efternamn] - [personnummer].
Jag önskar säga upp [samtliga mina tjänster] / [Bredband]/ [Telefoni]/ [TV] hos
Comhem vid utgången av december 2019. Om min bindningstid sträcker sig längre än så
hänvisar jag till föreningens distributionsavtal:
Oneflow Avtals-ID: 705152
Signerat av Suzanne Pizzoni
med vänlig hälsning,
-------------------------------------------------------[Förnamn] [Efternamn]

Påminnelse höststädning 5 okt

Vi påminner om höststädningen lördagen den 5 oktober med början kl 11. Monica är
städledare. Från fredag 4 okt till söndag 6 oktober har vi hyrt en container där vi kan
lägga trädgårdsavfall och annat som inte går att slänga i vår miljöstuga. Passa också på
att klippa avenbokshäcken på framsidan om du inte redan gjort det. Föreningen har en
elektrisk häcksax som underlättar jobbet.
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Vattenavläsning

Det är dags för årets vattenavläsning. Läs av den verkliga
vattenförbrukningen och lämna den ifyllda blanketten till Birgitta AÅ
i nr 1 senast den 4 november.

Ekonomi

Föreningen har fortfarande god ekonomi. Månadsavgiften för 2020
kommer därför att vara oförändrad. Det som tillkommer är avgiften
för bredband, 229 kr. Preliminär vattenavgift blir även i
fortsättningen 250 kr och månadsavgift för den som har
parkeringsplats 275 kr.

Höst

Det börjar bli kallt och frost på nätterna. Tänk på att ta bort
vattenslangen och alla lösa kopplingar på både fram- och baksidan av
huset. Det finns annars risk för att det står vatten kvar i röret, som
kan frysa.

Säg upp Comhem-avtalet!

Vi påminner än en gång om vikten av att säga upp avtalet med
ComHem innan den 1 november. Annars kommer ni att betala dubbelt
för Internet från och med 1 januari 2020. Ni kan själva välja om ni
vill ha kvar övriga tjänster hos Comhem (telefon, TV) eller om ni
hellre vill köpa också dessa tjänster från Bahnhof. Se infoblad från
Bahnhof som följde med förra medlemsutskicket.
Besök gärna föreningens webbplats
https://www.brfrinkebypark.com/
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Vattenavläsning

Det är dags för årets vattenavläsning. Läs av den verkliga
vattenförbrukningen och lämna den ifyllda blanketten till Birgitta AÅ
i nr 1 senast den 4 november.

Ekonomi

Föreningen har fortfarande god ekonomi. Månadsavgiften för 2020
kommer därför att vara oförändrad. Det som tillkommer är avgiften
för bredband, 229 kr. Preliminär vattenavgift blir även i
fortsättningen 250 kr och månadsavgift för den som har
parkeringsplats 275 kr.

Höst

Det börjar bli kallt och frost på nätterna. Tänk på att ta bort
vattenslangen och alla lösa kopplingar på både fram- och baksidan av
huset. Det finns annars risk för att det står vatten kvar i röret, som
kan frysa.

Säg upp Comhem-avtalet!

Vi påminner än en gång om vikten av att säga upp avtalet med
ComHem innan den 1 november. Annars kommer ni att betala dubbelt
för Internet från och med 1 januari 2020. Ni kan själva välja om ni
vill ha kvar övriga tjänster hos Comhem (telefon, TV) eller om ni
hellre vill köpa också dessa tjänster från Bahnhof. Se infoblad från
Bahnhof som följde med förra medlemsutskicket.
Besök gärna föreningens webbplats
https://www.brfrinkebypark.com/

