
  

 

Telia Triple Play (internet & TV) 
Uppdateringen av utrustningen för området och i våra lägenheter är nu klar. Vi försöker att få till att 
EL-Tel ska komma hit en dag senare för att göra de lägenheter som är kvar. Ni som inte fått 
uppdateringen gjord hör, av er till styrelsemailen, se nedan. 
Det som ingår är: Telia Bredband 250/250 Mbit/s, Tv-paket Lagom, Bredbandstelefoni, 
Tvillingabonnemang samt Telia Smart med 1 rök- & 1 fuktsensor i varje lägenhet.  
OBS! Glöm inte att logga in er utrustning på ert nya Wi Fi, det går relativt lätt med QR koden eller 
med hjälp av WPS knappen på routern.  
Telia Smart/Family rök- & fuktsensor larmar lokalt i lägenheterna samt i Telia Smart Family App. 
OBS ladda gärna ner appen och se vad som mer finns. Mer info finns på Telia.se 
 
Vid ev. problem stäng först av all utrustning i minst 1 min inkl alla routrar / switchar / konvertrar / 
digitalboxar etc. Slå på allt och vänta i 20 min och se om det kommer igång.  
Krånglar det fortfarande så kontakta: Telia support på Telia.se eller 020 240 250 

 
Seniorgympa  

Seniorgympa I kvartershuset tisdagar 10.00-11.00 Intresserad kontakta Madeléne :0727376309 

 
Skadedjur/Matning av fåglar   

På vårt område så gäller Varbergs kommuns rekommendationer dvs. 
Undvik att lägga ut mat eftersom det drar till sig både stora fåglar och råttor/möss. 
Så vi ber er som matar fåglar med matrester i området att upphöra med detta omedelbart.  
Det är även viktigt att vi alla kontrollerar så att soprum, garage osv är stängda och låsta.  
Allt för att skydda vår egendom mot skadedjur och annat. 
 
 
 
 

 
www.ackregarden.se 

På hemsidan så går det att prenumerera på nya inlägg – klicka in och anslut er mail. 
Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida.  

Mail till styrelsen: styrelsen@ackregarden.se 
 
 
 

 Fortsatt trevlig februari  
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