Fiberinsta llation
Hej.

det stdmmobeslut som togs tidigare i 6r rostades det f6r att ersatta befintlig signalkabel med en ny.
Valet hamnade pi fiber och Telias alternativ i det Oppna Stadsniitet.
Efter att den nya signalkabeln dr pi plats kommer befintligt TV-ndt att kopplas ned och ny TV-tjdnst kommer
tendas upp i fibern.
Det har varit en lSng leveranstid och hela sommaren har g6tt utan att vi fAtt nigon iterkoppling frin vare sig
Telia eller installatorerna.
I och med

Nu har vi f6tt svar och besked om att det iir v6r frirenings tur att

fi

fiber och planen dr som fciljer (observera

att tidsplanen dr ungefdrlig)

o

2015-10-05
CentralRadioService pAbrirjar montering av kabelror och ny kanalisation ldngs med huskropparna. De
kommer i detta skede inte behova tilltrdde in ifastigheterna utan arbetet sker utomhus.
Kabelrdr kommer att monteras direkt under tegelvdggarna pA betongviiggen mellan de smA
fonstergluggarna till gillestugan och undre kanten av tegelviiggen. Pi vissa av vdra hush6ll si kan
kabelr6ret skjuta 6ver 1-2cm civer frinstergluggen. Dock iir det inget problem att vid eventuella
arbeten pi fonster lossa pi roren om det skulle behrivas iframtiden.
I samband med att de nya kabelroren monteras kommer 3st fiberboxar att sdttas upp i omrddet. De dr
planerade att monteras direkt mot tegelfasad p6 kortsida av hus 24,44 och 78.
OBS! Arbetet krever ett fritt utrymme p6 30-40 cm frSn nedre tegelkanten och ut vilket innebdr att ni
som har byggt for fonstergluggarna m6ste lyfta bort plankor se att installatdrerna kan komma 6t att
montera kabelroren. Detta m6ste vara klart till byggstart.

o

2Ol5-tO-L2
CentralRadioService pdbcirjar arbetet med schaktning mellan huskropparna och sdnka ned ny
kanalisation. Arbetet dr planerat att pAgS dagtid 08:00-17:00 i 5 dagar. Ddrefter 6terstdlls marken och
asfalten.

o

2015-10-20

frin sin ndrmaste fiberpunkt (Korsning Solskensviigen-Mdnskensvdgen) upp till
garage
vdrt
och etablerar en fibernod i vAr undercentral.
Skanova drar fram fiber

Arbetet kommer inte berora oss.

o

2015-11-16
CentralRadioService piborjar arbetet med att bl6sa ut nya fiber i den nya kanalisationen och kommer
nu att borja arbeta inne i husen. De kommer ta 4-5 hushSll 6t gSngen. Brev med mer exakta datum

kommer komma ut till bercirda hush6ll allt eftersom det arbetet ndrmar sig. Tekniker kommer borra in
fiber genom vdgg och in till gillestuga diir en fiberkonverter kommer monteras pd vdgg tillsammans
med en router.
De ska enigt avtal montera 2st nya datauttag och inklusive ny router blir det 3st fasta uttag ivarje hus.
2 uttag iir tdnka att placeras i anslutning till vSra kabelW-uttag som vi har idag; 1st i gillestuga och 1st i
ovre vardagsrum. Hdr kommer ni kunna vara med och pdverka var nivill ha dessa uttag och det kan
vara bra att mdrka upp pA vdgg med en klisterlapp ddr nivill ha det nya uttaget.
Det ir mvcket viktigt att tekniker f6r tilltrdde till fastigheten for att kunna slutfdra arbetet och kan ni
inte vara hemma miste ni se till att en granne/husfogde/vdn kan vara behi:ilplie med insliipp.

Teknikerna kommer att behdva tilltrdde till ert hus under hela den dasen som ni fir notis om. Det eir
alltsi inte att ange en exakt tid for ner de kommer att arbeta i iust ert hus, utan rakna med att det
kommer att ta en hel dag.
Ni som vill ha fler datauttag kan mot avgift bestdlla detta av fibertekniker som

di

utfors efter att

foreningens uttag dr gjorda.

o

2015-12-04

Centralradioservice slutfor sitt arbete med virt spridningsndt och kopplar in Telia mot Skanovas nya
fibernod i garaget.
Ddrefter kommer Telia att skicka ut vira DigitalTV-boxar och klarskriva sin del av avtalet.
Enligt omrostning sA erbjuds samtliga hushSll med Telias TV-Bas utbud pd 10 kanaler utan extra
kostnader. De som vill ha fler eller andra kanaler kan fritt vdlja ett annat utbud eller en nannan
leverantdr.

vir

Efter
sty re

I

stdmma gick vi ut med att alla ni som hade
se n e | e r d i re kt t i | | i qhq rd @9 i.l!_dq1i .!i t

frigor ang. den nya signalkabeln skulle maila dem till

|

Nedan fdljer de frigor vi

fitt

in samt dven svar:

1. Vem Sger boxarna som placeras ute i hushAllen? Ar det Telia, Samfdlligheten eller Hushillen? Hur
fungerar det om en sidan skulle g5 siinder?
SVAR: Det iir vi som fdrening som dger den digitalboxen som

ingir frdn start.

Om den gdr sonder s6 skickar Telia ut en ny, forutsatt dock att det inte dr n6gon som ha haft sonder den

medvetet sd klart.

2. Hur giir

vi om en medlem flyttar ut? Ldmnas boxen kvar eller skickar Samfdlligheten/hushSllet tillbaka

den?

flyttar ut sA ska de l5mna kvar foreningens digitalbox som ing6r frin start se att den som
sedan flyttar in efteriit f6r tillging till de kollektiva tjiinsterna.
I de fall s6 detta gloms bort och ny dgare flyttar in ddr det saknas box kan foreningen kontakta Telia som dA
SVAR: Om en medlem

ordnar en ny mot eventuell avgift.

3. Nir en ny medlem flyttar

in, hur gdr han

di fcir att ta iiver

eller iterstdlla tillbaka TV-bastjdnsten.

SVAR: TV-bastjdnsten ska fungera ndr en ny medlem flyttar in, om den inte skulle gora det si kontaktar de
Telias kundtjdnst och forklarar att de har flyttat in och att det ska finnas ett kollektivt baspaket som de ska ha

til196ng

till.

4. Vi har kanalpaket

bas

till samtliga hushSll, detta avtal dr bundet i 5 ir. Vad hdnder efter dessa 5 ir?

SVAR: Efter avtalstidens 55r

si forldngs avtalet per automatik med 1 5r i taget om vi som fdrening inte

sdger

upp avtalet 6 minader innan det loper ut.

5. Vad hinder om ett

hushSll vill ha fler kanaler under denna period?

att ha mojligheten att individuellt uppgradera sin tv tjiinst utciver det
paketet
kollektiva
oh fritt vdlja en ny tjdnsteleverantor eller annat tv-paket.

SVAR: Samtliga hush6ll kommer alltid

6. Ar alla bundna till

Telias Kanalutbud under dessa 5

SVAR: Det kollektiva paketet dr bundet

ir

eller kan hushillen fritt byta tv-leverant6r?

till Telia. Men de boende kommer att ha mdjligheten att teckna TV
individuellt med de andra leverant6rerna som framg6r i offerten.

7. Kan man ha TV via Telia men bredband

via t.ex. Bahnhof eller miste man ha allt via Telia (TV, Bredband,

Telefoni)
SVAR: Man kan absolut ha tv via Telia och bredband via Bahnhof som exempel utan problem.

8.

Kommer v5r befintliga Telefonuppkoppling via kopparnitet att piverkas?

SVAR: NEJ. Det befintliga telendtet kommer inte att piverkas och man kan fortsiitta anvdnda sin telefoni. De

fritt mdjligheten att flytta over sin telefoni till en av de nya tjdnsteleverantorerna i Telias Oppna
Stadsndt men det dr helt upp till varje hushSll att vSlja sjiilva.
som vill har

9.

Kommer befintliga Internet-fdrbindelser som hushillen har idag att pSverkas av den nya signalkabeln?

SVAR:Ja och Nej. Inget kommer hdnda med de befintliga forbindelserna som varje hushill har. Diiremot

kommer det finnas mcijlighet att uppgradera sin internet-forbindelse via fibern istdllet och fritt vdlja
tjd nsteleve ra ntor fri n utifri n de n nya Stadsndtspo rta le n.

Ni som har frdgor f6r giirna 6terkoppla dessa via mail

till ilylSJ-:_r'1glsrLilL:_l,U
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Skanovas Fibervag

Med viinlig hdlsning
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