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INFORMATION - INFÖR BYGGSTART OCH
INSTALLATION.
Nu är det klart, vi startar utbyggnaden av vårt fibernät!
• Sista projekteringen och kalkylen är nu upprättad och insatsen är beräknad till 22 000
kronor per anslutning.

• Den första insatsbetalningen om 15 000 kronor/hel anslutning kommer att faktureras och
ska erläggas till föreningens bankgiro nr 702-2916.

• Information om starttidpunkt för grävning och installation i DITT område kommer att
skickas ut i god tid före arbetet påbörjas.

• Fastighetsägaren ansvarar själv för kanalisationen mellan avlämningspunkten (vid
tomtgräns) och fasaden. Du måste alltså själv gräva ner fiberröret på tomten eller anlita
hjälp, se nedan.

• När du är klar och har grävt ner fiberröret på din egen tomt ska du skicka in formuläret
”Färdiganmälan”. Detta formulär ska vara inskickat senast 1 vecka före den planerade
grävningen och nedläggning av fiberrör i ditt område.
Blanketten bifogas till informationsbrevet om starttidpunkt i Ditt område.

• Ska du köpa tjänsten med grävning för fiberröret på din fastighet måste ett avtal med
entreprenören vara skrivet senast 1 vecka före den planerade grävningen i ditt område.
Kontakta entreprenören Bertil Mårtensson tel. 070-601 91 21
e-mail: bertil@btlnatservice.se

• Märk ut på husgrunden/väggen var fibern ska gå in i huset.
• Medlemmen ansvarar för att installatören har tillgång till byggnaden vid den tidpunkt
installatören har meddelat att han kommer. Då sker indragningen i byggnad samt
väggmontering av mediaomvandlare. Mediaomvandlaren monteras på innerväggen dock
max 20 m från anslutningspunkten i huset.

• Om du inte är hemma vid installationstillfället och kan släppa in installatören med kort
varsel bör du fundera på hur du ska lösa detta. Har du släktingar i området eller grannar
som du känner väl, kan det vara en bra lösning att utrusta dem med nycklar och instruera
dem hur du vill ha gjort arbetet.
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• Trots bifogad information kan det vara svårt att veta var du på bästa sätt ska placera
anslutningspunkten inne i huset. Ta då kontakt med vår installatör för rådgivning mot en
avgift av 350 kr. Installatör DE Teknik tel.0340-50 79 90.

• Abonnemangsavtalet kommer att skickas ut så fort avtalet är färdigt med operatören (Net
at Once). Avtalet ska skrivas på i två exemplar och skickas tillbaka brevledes till Södra
Kinds Fiber Ekonomiska Förening i samband med inbetalningen av den första insatsen.
Avtalet skickas till:
Svend Aage Hansen
Bråtåsvägen 9
512 62 Mårdaklev
Tänk på att för kommande månadsdebitering av abonnemanget kan du välja E-faktura eller
autogiro för att slippa faktureringsavgift (30 kr)
NÅGRA TIPS ATT TÄNKA PÅ FÖRE INSTALLATIONEN
• Var ska medieomvandlaren placeras i huset?

1) TV:n bör vara kabelsansluten därför bör mediaomvandlaren placeras i närheten
av TV:n eller kan man dra en nätverkskabel från mediaomvandlaren till TVboxen Det går naturligtvis att se på TV via WiFi men då kan kvalitén försämras.
2) Datorn går att koppla in på WiFi men för att säkert uppnå 200 Mb hastighet är
det bättre om den också är inkopplad på nätet via nätverkskabel.

