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Hej alla fastighetsägare som har
har anslutningsavtal med oss på Norra
N
slingan!
Nu är slinga 1 (Norra) färdiggrävd och provblåst. Nu väntar vi på att ELTEL Networks skall komma
och blåsa i fiber och montera utrustning i våra fastigheter.
Vid
d byggmötet med Skanova och ELTEL den 28 jan fick vi besked att de planerar starta förläggning av fiber
sista veckan i mars. Det beräknas ta cirka två månader. Därefter sker montering av utrustning i husen som
totalt tar ca 1 månad. Det innebär att installation i fastigheterna beräknas börja i slutet av maj och
förhoppningsvis vara klar till midsommar.
midsommar
Vi återkommer med närmare tidsplan och anvisningar när monteringen börjar i fastigheterna.
fastigheter

Ovanstående bild visar exempel på den utrustning som monteras
teras i din fastighet.
fastighet
I nätverksuttaget, den lilla lådan till vänster kommer fiberkabeln in genom vägen.
Switchen, den större lådan till höger omvandlar fibersignalerna till TV, telefon och bredband.
Switchen skall ha tillgång till eluttag.
el
Standard är 1 meter kabel mellan nätverksuttaget (fiberingången) och switchen.
switchen Längre kabel,
max 15 meter kan beställas. Upp
U till 5 m är gratis. Längre kabel beställs på e-post
e
hos
olle.johansson@i.lrf.se eller med brev till
Näs Fiber AB, c/o Olle Johansson, St. Däppsvägen 6, 623 37 Havdhem.
Havdhem
Beställningen ska göras senast den 31 mars 2015
Pris kabel: 5m - 65:-, 7m - 85:-, 9m - 115:-, 11m - 130:-, 13m - 140:-, 15m - 155:-.
155
Tips till dig som har källare. Du
u kan montera nätverksuttaget i källaren och dra kabeln
kabel upp genom
källartaket till switchen.
Rekommenderad placering av switchen är nära TV:n. Detta för att anslutning med kabel mellan
switch och TV ger högre överföringshastighet än trådlös överföring.
När du sedan väljer operatör för dina tjänster kommer du att få en låda som placeras
placera tillsammans med
switchen.
Vänliga hälsningar
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