Hej
Arbetet med att dra in fiber i våra hus börjar nu så sakta nå sitt slut. Vi siktar på att kunna utföra
slutbesiktning i mitten av Januari.
Detta pga att det är en del arbetet utomhus är inte riktigt klart ännu, finns vissa justeringar som ska
göras, med rännor osv gäller där fiberkablarna är inborrade. Samt lite annat angående
schaktåterställningen samt ett par som inte är färdiga inomhus p.g.a. olika problem i
framdragningen. Vi har meddelat att vi inte är nöjda med återställning där vi schaktade över tomt
och tycker att det är för mycket sten och för lite matjord. Vi vill att de ska lämna gräsfrön till den
boenden så att fröna kan sås till våren och inte ligga på jord under vintern.
Vi skulle vilja få in er feedback på hur ni upplevt arbetet som CRS utfört hos oss som vi kan överlämna
till deras byggledare. Se formulär längst ned.
Efter stämman i våras så togs beslutet att var och en av hushållen skulle få välja själva vilken TVoperatör de ville ha samt även hur många kanaler var och en kände att de behövde.
Föreningen betalar för 2st Datauttag i varje hus för att enklare kunna koppla upp TV på övervåningen
samt undervåningen.
I dag har vi ett kollektivt TV-utbud med 1 st digital box per/fastighet.
Om ni i hushållet vill ha flera TV-boxar så måste den boende då teckna ett individuellt avtal med Telia
och får då en eller flera boxar till, samt en liten switch som kopplas till den gula utgången i
fiberkonverten/routern, alternativt väja en annan operatör och få Switch och TV-box från den
leverantören.
Bredband: Om ni vill ha bredband via fibern (ej ett måste) så väljer ni en leverantör i Telias öppna
fiber och får sedan en switch av den valda leverantören. Switchen kopplas då in på den röda
utgången. Switchen har troligen 4 datautgångar samt trådlös funktion.
Detta är information som vi fick efter att fibern kopplats in och Telia har varit lite otydliga med hur de
lämnar av en så här ser det ut nu:

Gul utgång, reserverat för Tv/Telia
(Denna port är enbart för Telia och ingen annan Operatör. Här kan ni efter beställning av Telia koppla
in TV-TELE-INTERNET) Beställer ni fler tjänster av Telia kommer de at skicka ut en Switch/Router som
kopplas mot denna port. Från den utrustningen kan sen Telia förse er med TV(till flera apparater)TELA-INTERNET

Röd utgång, reserverat för datatrafik/andra operatörer
(Denna port är reserverad för nästa operatör om ni väljer bort Telia. Här kan t.ex. Bahnhof koppla en
router för internet och via den routern förse er med TV-TELE-INTERNET)

Grön utgång, reserverat för telefoni
Kommer inte att vara aktuellt just nu då denna port främst för AXE-telefoni

Blå utgång, reserv för framtid
(Telia har olika projekt på gång och ett av dem är fler hustjänster eller möjligheten att kunna ha flera
operatörer på samma utrustning)
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Vi kommer snart att utföra slutbesiktning och ni kan då efter det börja kontrollera era nya
möjligheter via den nya signalkabeln. Det är ingen panik och Comhem kommer inte att stängas ned
förrän till våren 2016 p.g.a. uppsägningstiden. Vi kommer inte att säga upp fören vi känner att fibern
fungerar felfritt så ni behöver inte ha panik med att välja nya operatörer än!
För att överföra Tv-signalen & bredbandet mm i hemmen så finns det idag fler olika bra möjligheter.
T.ex. så kan man föra över signalerna från fiberkonverten till Trådlöst, datakabel (TP-kabel CAT-6),
koaxialkabeln och eller till och med via elnätet i hushållen.
En manual för Fiberkonverten kommer att laddas upp på vår
hemsida: http://www.sirius1.se/ samt på vår
Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/sirius.samfallighet/
Richard Sundqvist hjälper gärna till med att svara på frågor om fibern och vilka möjligheter som finns
så var inte rädda för att ta kontakt med honom.

Ansvar och rättigheter:
Telia:
Ansvarar för Fibernod, Fiberkonverten, 1st TV-box och Tjänster i Telias utbud.
Skulle er fiberkonverten gå sönder eller vid problem med tjänster från Telia är det hit ni ska ringa.
Andra Operatörer:
Ansvarar för de specifika tjänsterna som ni beställt av dem via Telias Öppenfiber. Skulle ni få problem
med TV-TELE-INTERNET skall ni kontakta den operatörens support.
Föreningen:
Ansvarar för kabeln från fibernod ut till varje fiberkonverten (dock, se nedan).
Fiberkonverten och 1st Telia TV-box tillhör fastigheten och får inte flyttas med eller tas bort. Skulle
det uppstå problem är det Telia ni ska ringa först och främst. Vid större skador på inkommande fiber
skall ni kontakta styrelsen med.
Skulle ni råka skada fiberkonverten eller inkommande fiber kan ni bli ersättningsskyldig för
reparation eller byte.
Hushållen:
Ansvarar för att den utrustningen som placeras ut i husen inte skadas.

Enkät:
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Husnr:_______________________

NAMN__________________________________

Placering av fiberkonverten, Nöjd eller onöjd?

Placering av datauttag nedervåning Nöjd eller onöjd?

Placering av datauttag övervåning, Nöjd eller onöjd?

Placering av borrhål på yttervägg smt listning på insida, Nöjd eller onöjd?

Placering av fiberränna på husfasad/tomt samt återställning, Nöjd eller onöjd?

Bemötande från installatörer, Nöjd eller onöjd?

Övriga funderingar/frågor:

Lämna denna lapp till Richard Sundqvist på Månskensvägen 48 innan 2016-01-01
Med vänlig hälsning
Styrelsen
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