
       
 
Installation av ny bredbandsutrustning i fastigheten. 
 
Under vecka 5 och 6 kommer vi att utföra installationer av bredbandsutrustning i 
lägenheterna. Arbetet kommer att pågå torsdag 4/2 till torsdag 11/2 dagtid mellan kl. 
07-16 och installationen görs på beställning av er nya leverantör Banhof och i samråd 
med styrelsen i er förening. Arbetet är också en förutsättning för att ert bredband skall 
fortsätta när byte till er nya leverantör kommer att ske. 
 
Arbetet beräknas ta ca 45 minuter i varje lägenhet och ni kommer att få ett separat 
utskick med närmare detaljer. Kan man inte vara hemma, lämna olåst, ”gömma 
nyckel i kruka” eller fjärröppna så ber vi om andra lösningar tex att lämna nycklar 
hos en granne som ligger på samma bokningstid. 
Om ni har några synpunkter på detta, vänligen kontakta först någon i styrelsen. 
I våra ögon är grannsamarbete absolut bäst och smidigast. 
 
Möjliga hinder att beakta: 
Covid-19 : Om man är frisk och symptomfri så går det bra att man är hemma så länge 
vi håller avståndet till varandra. Vid minsta tveksamhet så måste arbetet avbokas och 
skjutas upp. Vi är friska och förväntar oss samma av kunder vi skall besöka ! 
Möbler hindrar arbetet : Flyttas undan av boende ! Rensa arbetsområdet ! 
Larm ej avslaget : Vi lämnar fastigheten omgående. 
Hund : Lämnas ej hemma själv den aktuella dagen för bytet ! 
Arbetat natt och man behöver sova : kund kontaktar ! 
 
Datum för ”uppsamling” av ej bytta kunder bestäms senare av Bahnhof i samråd med 
oss, ni kan alltså inte boka en separat tid för detta nu. 
 
Vi ser fram emot att få utföra detta arbete hos er och ber samtidigt om ursäkt för 
eventuella störningar som kan förekomma i samband med arbetet. 
 
Med vänliga hälsningar Mikael Install Umeå, fd Elteleteknik 
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