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Jag hoppas ni har överseende med att det ibland blir tätt 
mellan nyhetsbreven. Men för mig är det viktigt att 
informera snabbt och ofta så att alla är medvetna om vad 
som händer i samfälligheten. 
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Mer info om fiberavtalet 
 
Vi har idag den 13 januari haft ett andra möte med Telia och Eltel avseende 
installationen av fiber i våra fastigheter. 
Om det milda vädret håller i sig planerar man att börja gräva inom området inom en 
månad och i så fall håller planen på att vi ska kunna ha allt inkopplat till den 1 juni. 
Efter fortsatta diskussioner har vi nu kommit fram till att den inkommande konvertern 
ska placeras intill inkommande telejacket i hallen. Den stora fördelen med detta är att 
ingen behöver anlita elektriker för att ordna elanslutning eftersom det finns ett eluttag 
intill. Dessutom blir anslutningen för telefoni enkel att lösa för er. Man kommer att 
använda befintlig telekanalisation för att kunna montera uttaget i vardagsrummet. I det 
fall det inte finns något befintligt teleuttag i vardagsrummet kommer man att montera en 
utanpåliggande kabellist från närmaste teleuttag till det nya lanuttaget i vardagsrummet. 
Genom denna placering kan fastighetsägaren själv välja om man vill placera 
Smartmodemet via väggfäste i hallen eller i vardagsrummet intill TV-boxen. (Se bild till 
höger på modemet) 
Vad gäller grävningen för fibern in i fastigheten så kommer denna att tas in via 
tvättstugan genom väggen och därifrån monteras ledningen i en kabellist fram till 
konvertern i hallen. Var man gräver på varje fastighet kan ni se på den ritning som finns 
uppsatt på garaget i Grupp 2 (Skräddaregårdsvägen 2-20). Men generellt gäller att man 
gräver vid sidan av förrådet fram till husets hörn vid tvättstugan. Det är därför bra om ni 
redan nu kan studera ritningen så att ni kan plocka bort hinder som kan störa själva 
grävningsarbetet på er tomt. I samband med att man längre fram börjar dra in kabeln i 
fastigheterna behöver ni även se till att det är enkelt för montören att kunna komma åt de 
telejack som finns i fastigheten.  
I det fall någon fastighetsägare önskar tillgång till TV i båda våningarna får ni lösa det 
själva genom att antingen införskaffa trådlös utrustning eller ordna med kabeldragning 
via befintlig telekanalisation eller utanpåliggande kabel via kabellist. Antingen gör man 
detta själv eller anlitar någon extern montör. Vid årsmötet i mars kommer Telia att 
medverka för att demonstrera vilket extrautbud och trådlös utrustning som finns att 
komplettera med. 
Mer info om allt gällande fibern återkommer vi med längre fram. 

 
Smartmodemet 
 
Mer information om 
Telia Bredband och 
fiber finner du på 
nedanstående 
webbadress: 
http://www.telia.se/priv
at/bredband/via-fiber/ 
 
 
 


