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Detta är extra nyhetsbrev inför påsken.  
 

1. Bredband och fiber  
Påsken ligger sent i år, och flera medlemmar kommer nog att åka till Byerum. Det är säkert 
en del som undrar om det nya bredbandet är installerat och fungerar.  
Bredbandsläget är följande:  

• Nätverksinstallationen i lägenheterna är klar.  

• Den inkommande fiberdragningen till fastigheten har man däremot inte påbörja än 
på grund av tjäle i marken. Den beräknas till i början av maj. 

• Själva driftsättningen av fiber och nytt nätverk i fastigheten är planerad till mitten av 
maj. Datum är ännu inte bekräftade. 

• De som önskar ett extra eluttag installerat kommer Mats att ta kontakt med under 
påskveckan. Installation planeras att bli klar innan nya nätverket tas i drift. 

• Information angående tjänsteleverantörer av bredband, telefoni och tv kan man hitta 
under www.bredbandswebben.se  

•  Vi kommer att ha Telia Öppen Fiber. Telias TV-paket start ingår. 
 Övriga tjänster får varje lägenhetsinnehavare teckna själva med valfri leverantör 
enligt www.bredbandswebben.se  

• Kompletterande information angående nya nätverket kommer så snart vi har fått 
datum bekräftade. 

• Fram till att det nya fibernätet är i drift får vi använda det gamla nätverket. 
 

2. Styrelsemöten 
Styrelsen har haft ett möte den 28 mars. Där en stor del av tiden gick åt att arbeta 
med den framtida underhållsplanen. Under påskveckan kommer även några 
ledamöter att träffa HSB i Kalmar för att diskutera framtida ekonomi och prognoser. 

http://www.bredbandswebben.se/
http://www.bredbandswebben.se/


Under påskhelgen kommer styrelsen att träffas på nytt. Vi återkommer med ett mer 
utförligt nyhetsbrev efter det mötet. 
 

 
3. Påminnelse om städdag 2019 

Kristi Himmelfärdsdagen ligger sent i år. Närmare bestämt sista helgen i maj. Det     
innebär att städdagen blir fredagen 31 maj och årsstämman hålls lördagen 1 juni på 
Hornsjöns pensionat. 
 

4. Ölandsnytt 
Färjelinjen mellan Byxelkrok och Oskarshamn ska enligt Ölandsbladet vara säkrat även 
denna sommar. Färjan Solsund har fått nya ägare och man planerar att utöka antalet 
turer per dag. 
Den 26 maj, i samband med EU-valet, kommer ölänningarna att gå till folkomröstning 
om en kommunsammanslagning. Idag består Öland av Borgholms kommun i norr och 
Mörbylånga kommun i söder.  
I Riksdagen har man under våren haft en debatt om att bygga en ny bro till Öland. 
Ölandsbron är snart 50 år gammal och anpassad för betydligt mindre trafik. Därför 
menar nu många att det är hög tid att börja planera för en ny bro.  

 
 
 

Glad påsk!  
 
 

Styrelsen  
 
 

 
 
 

 
 
 


