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Läget är tufft – och vi måste hjälpas åt! 

Den pågående krisen med coronapandemin påverkar oss alla. Detta ställer i sin tur krav på att vi 
hjälps åt. Tänk därför på att följa de rekommendationer som finns från ansvariga myndigheter. Tveka 
inte heller när det gäller att be om hjälp med handling, slänga sopor eller återvinning eller andra 
ärenden om du är i behov av det. Är du i en riskgrupp och behöver du därför hjälp? Kontakta Jimmy i 
styrelsen (blomqvistlarsson@gmail.com eller 0702601771) så försöker styrelsen ordna så att du får 
hjälp. Samma kontaktinformation gäller för dig som vill erbjuda din hjälp till en eller flera grannar.  
 

OBS! Visa hänsyn mot varandra och respektera ordningsreglerna! 
Coronapandemin har bland annat fått till följd att många av oss är hemma i större utsträckning än 
tidigare – detta gäller oavsett om vi jobbar hemifrån, har blivit permitterade från våra jobb eller 
måste hålla oss hemma på grund av karantän eller liknande. Allt detta gör att vi är mer hemma än 
normalt – och att vi därmed både märker av grannarna mer än normalt, men också det motsatta: vi 
själva hörs mer. Lägg till det att det är väldigt lyhört i våra fastigheter… 
 
Styrelsens uppmaning är därför: försök att visa extra hänsyn, och där våra ordningsregler (se nedan) 
ska ses som det minsta man ska leva upp till. Allt du kan göra för att inte störa dina grannar, oavsett 
tid på dygnet, är just nu att föredra! Å andra sidan: försök också ha förståelse och vara tolerant mot 
om det är extra mycket ljud i huset just nu – vi måste helt enkelt hjälpas åt och försöka ta oss ur 
denna oroliga tid utan att bli ovänner med våra grannar på kuppen. 
 

Påminnelse om ordningsregler! 
Här kommer en sammanfattande påminnelse om vilka regler och tider som gäller i vår förening: 

* Tänk på att inte störa dina grannar i onödan.  
* Vardagar mellan kl 22 och kl 08 bör man dämpa TV och stereo och inte 
använda bullrande hushållsapparater t ex dammsugare och tvättmaskin.  
* Under helger bör det vara tyst fram till kl 09. Enstaka borrningar, hammarslag 
m m med kort varaktighet skall göras innan kl 21 på vardagar och kl 17 på 
helger.  
* Vid störande renoveringsarbeten ska du informera dina grannar i god tid. 
Detsamma gäller om du ska ha fest i din lägenhet 
 
Du hittar hela dokumentet på https://marskalken.se/ordningsregler 
 

Årsstämman flyttas till 30 juni! 
Vi kommer inte att kunna genomföra årsstämman enligt tidigare information. Nytt datum är tisdagen 
den 30 juni. Väl där kommer vi dock inte att kunna genomföra stämman genom att vi träffas som 
vanligt. En ny lag, framtagen på grund av coronapandemin, gör det dock möjligt att både poströsta 
till stämman alternativt utse ombud som kan företräda de medlemmar som måste stanna hemma på 
grund av smittorisk Tillsammans med de digitala mötesverktyg som finns att tillgå så hoppas vi att vi 
ska hitta en lösning som möjliggör att alla medlemmar som vill kan göra sin röst hörd på stämman, på 
ett eller annat sätt. Styrelsen återkommer med mer information om hur detta ska gå till i kallelsen till 
årsstämman.  
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Nu uppgraderas vår internetuppkoppling! 
Efter förseningen, som var coronarelaterad, har uppgraderingen av vår internetuppkoppling äntligen 
genomförts. Nu har vi en uppkoppling på upp till 1000 Mbit/s från Bredband 2, och som dessutom 
ingår i avgiften till bostadsrättsföreningen.  
 
OBS! I varje port finns information uppsatt kring hur du går till väga för att aktivera den nya 
uppkopplingen. Har du inte haft möjlighet att ta del av informationen i portarna, kommer en 
sammanfattning här:  
 

1. Koppla en nätverkskabel mellan uttaget i väggen och din dator. Bredband2 rekommenderar 
en direktansluten dator, men det kan fungera via ett trådlöst nätverk.  

2. Aktivera genom att öppna en webbläsare och gå till http://brf.bredband2.com  
3. Välj din adress samt ditt fyrsiffriga lägenhetsnummer i rullgardinsmenyn på sidan. Välj att 

logga in som privatkund. Klicka därefter på Fortsätt.  
4. Fyll i dina kontaktuppgifter m m och klicka på Fortsätt.  
5. Beställ din internettjänst, vilket är 1000/1000 Mbit/s som är kostnadsfri på beställningssidan. 

Det är alltså denna tjänst som ingår i månadsavgiften. Om du själv vill kan du lägga till någon 
av de tilläggstjänster som erbjuds, men det är inget som du behöver göra eller som ingår i 
avgiften.  

6. Klart, din tjänst aktiveras inom kort. Tänk på att du kan behöva starta om datorn och routern 
för att det ska fungera.  

 
OBS! Detta tillvägagångssätt har redan fungerat för många i vår förening, men tyvärr inte alla. Om du 
stöter på problem när du ska aktivera din internetuppkoppling, t ex när du ska välja adress i början av 
processen, ska du därför ringa Bredband2 på 0770-811000 som har beredskap för att försöka 
aktivera din tjänst på distans. Om du inte får hjälp från Bredband2, får du gärna kontakta ordförande 
Jimmy i styrelsen på 0702601771. 
 

Har du redan betalat till Bredband2? 

Om du redan har betalat till Bredband2 för en period som löper längre än till 1 maj i år, har du 
möjlighet att få överskjutande belopp återbetalt eller tillgodo om du har en annan tjänst från 
Bredband2. Har du frågor kring eventuell återbetalning? Då ska du kontakta Bredband2:s kundtjänst 
på 0770-811 000 eller faktura@bredband2.se. 
 

Tack för att du kom på städdagen 25 april! 
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till de som kom till städdagen. En eloge till alla berörda! 
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