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Plogen
Ordföranden har ordet:

Vi i styrelsen vill tacka alla boende för ett gott samarbete under det gångna året! Ni har tagit flytten av förråden från vinden till källaren och ombyggnaden av soprummet med gott humör! Under det kommande året
ska vi försöka se till att vindsbygget sker med så lite störningar för Er boende som möjligt. Föreningen har
fått bygglov för balkonger inåt gården och för dem som bestämmer sig för att bygga hoppas vi att det kommer igång framemot våren/sommaren.
Förslag/tips/synpunkter för förbättringar av vår fastighet tar vi gärna emot genom en lapp i vita brevlådan i
entrén.
En Trevlig Julhelg och Ett Gott Nytt År önskar styrelsen genom Annika.

Nyheter om vindsbygget:
Som ni märker har nu vindsbygget så sakta dragit igång. Bygghissen, boden och ställningarna
kommer att finnas på gatan under
hela byggtiden. Byggjobbarna har
dessutom tillgång till vår toalett
i undercentralen i källaren under
byggtiden. Först framme i mars/
april kommer hissarbetena igång.

Hissen kommer att vara avstängd
dagtid under en tid, men fungera
på kvällar och nätter. Enbart när
de byter linorna i hissen kommer
den att vara helt avstängd i två-tre
veckor.
Fortum måste ordna högre elkapacitet för bygget och det har
sinkat starten något. De första

veckorna, med rivnings- och golv
arbete, kommer att vara bullersamma för de som bor högst upp.
Arbetena sker enbart på dagtid,
vardagar.
Bygget beräknas vara klart i juni/
juli 2010. Vi förmedlar hela tiden
den information som vi får genom
anslag i entrén eller nyhetsbrev.

Om ni har frågor eller synpunkter hör av er till:
Irek Cokon 0707662571 irek@comhem.se Annika Forsmark 0706547434 annika.forsmark@comhem.se

Fiberoptik
Vi har tecknat avtal med Bredbandsbolaget och de kommer
att ansluta våra lägenheter till deras
fiberoptiknät. Detta kommer att
ske utan kostnad för föreningen.
Att varje lägenhet får en anslutning
innebär inte något tvång att övergå
till Bredbandsbolaget. Varje lägen-

hetsinnehavare avgör själv vilken
leverantör av bredband, IP-telefoni och TV-abonnemang man vill
ha. Vid installationen kommer
information om Bredbandsbolagets utbud, så att man kan göra sina
val. Tjänsterna i sig får man betala
för.
Bredband via fiber är rent tekniskt
en överlägsen lösning.

Medlemmar i brf Plogen 7:
Det är viktigt att du kommer och gör
din röst hörd på extrastämman!
Som meddelas också på annat sätt, kommer vi att ha en extra
stämma för att ta olika viktiga beslut angående balkongbyggandet.
Ritningar och en kallelse med mer specifik information
har skickats ut till samtliga medlemmar.
Lite dryck och tilltugg kommer att serveras.

Fiberoptik har en mycket större
kapacitet att förmedla data än vad
telefonledningar av koppar har.
Med FiberLAN går datatrafiken
lika snabbt åt båda hållen, till skillnad från bredband via ADSL och
kabel-TV. Det går alltså lika fort
att ladda hem data som att skicka
den.
Vi hoppas att dragningen av
fiberoptiknätet kommer att påbörjas innan det första kvartalets
utgång 2010.
Gränssnitt: Ethernet-Lan
Användarkapacitet i fastighetsnät:
upp till 100 Mbit/s.
Möjlig kapacitet i fastighetsnät:
1 Gbit/s
Anslutning till stadsnät: 1 Gbit/s
Teknikleverantör: Cisco Systems

