Brf Hartassen

Vår vision Umeås trivsammaste bostadsrättsförening

Hej!
Byte av tv-leverantör
Den 8 april byter vi TV-leverantör till Sappa. Så här går det till:

Det finns några garage- och
carport att hyra. Gå in på
kundportalen eller kontakta
Riksbyggen Dag & Natt tele:
0771-860 860
Mars 2019

1 Utdelning av boxar
Under nedan två datum kommer vi från styrelsen finnas på plats i Samlingslokalen för utdelning av
era personliga TV-boxar. Varje lägenhet/ bostadsägare måste komma förbi och kvittera ut sin egna
box då denna kommer höra till lägenheten. Alla bostadsägare ansvarar för att denna finns även om
lägenheten överlåtes.
Söndagen den 31 mars, kl 16:00 – 18:00
Måndagen den 1 april, kl 18:00 – 20:00
2 Förbered bytet
Vi uppmanar alla boenden att sedan förbereda bytet inom de kommande dagarna för att ha allt
klart när Sappa aktiverar sina tjänster hos oss. Detta gör man enklast genom att följa de
anvisningar som medföljer vid utdelningen av boxern!
Själva omkopplingen av antennkabeln till Sappaboxen gör man först den 8:e april när Sappa
kopplat om. Om man känner sig osäker kring hur man går tillväga för att förbereda i enlighet med
medskickade anvisningar kan man också ringa Sappa själva på 0774 444 744.
3 Aktivering av Sappa tjänster – 8 april
Den 8:e april klockan 14:00 kommer Sappa att koppla om hos oss i grannskapet, och strax därefter
kommer samtliga boenden att ha tillgång till sitt nya, digitala TV-utbud.
Under denna dag + de två efterkommande dagarna kommer Sappa att ta sig igenom grannskapet
under eftermiddagarna och hjälpa att aktivera för de boenden som inte själva kunnat göra detta på
egen hand. Kanalsökningen görs sedan på egen hand.
8/4 Hermelinvägen Nummer 157- 234

15:00-19:00

9/4 Hermelinvägen Nummer 79-156

15:00-19:00

10/4 Hermelinvägen Nummer 1-79

15:00-19:00

Från 8:e april kl 14:00 är det endast Sappa som levererar Tv-utbudet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
Brf Hartassen

Notera datumet:
Vårstädningen sker
torsdagen den 23 maj kl
18:00.
Mer info kommer
senare
Nyhet!
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