Näs Fiber AB
Hej norra slingan!

Näs den 23 maj 2015

Ja så var då denna vecka slut och planeringen av montering av
medieomvandlare från i måndags höll inte riktigt. De har inte haft den
bemanningen som man räknat med. I går lovade Data Networks att på
tisdag skall norra slingan bli klar utom fastigheterna vid Rangsarvekvior.
Orsak är att Eltel missat att blåsa stamledning ner till skåpen i
Rangsarvekvior. Ni som bor där har egen fiberslang från telestation så det
har blivit något kommunikations fel inom företaget tyvärr. Man har beställt
den kabel som fattas. På frågan hur länge det kan ta innan ni blir
inkopplade var svaret 2-3 veckor.
Det är närmare 40 inkopplingar som skall göras på måndag o tisdag, så
här ser planeringen ut:
Måndag den 25 maj Martarvekvior med start vid telestation och
nyckelkunder vid Nisseviken (Ni som lämnat nyckel till någon) och ni tre
som kommer och låser upp själva.
Tisdag den 23 maj Drakarvekvior och vägen till Grunnar med start vid
Einar F och kvarvarande i Nisseviken.
Ni som bor utanför Nisseviken och inte har möjlighet att var hemma när
montörerna kommer ta kontakt med Einar Fransson tel 0708709400 som
är områdesansvarig hur ni löser att de kan komma in och göra
inkopplingen.
För att man skall kunna använda sin fiber behöver man en
tjänsteleverantör det är upp till en var att skaffa sig när det är Öppen fiber.
Gå in på https://www.bredbandswebben.se/start/ där ser ni utbudet och
kan jämföra priser. Vid beställning ring tjänsteleverantören för ibland kan
man förhandla sig till en liten förmån eller att de har något tillfälligt
erbjudanden.
I regel behöver man hjälp av någon att koppla in telefonen och dra så
kallade nätverkskablar till telefon, TV och datorn, dessa funktioner kan
även ske med router som sänder signalerna trådlöst. Inkopplingen gör
man när du bestämt vilken tjänsteleverantör du vill ha och har fått den
utrustning som måste till för att Öppen fiber skall fungera hos dig.

På måndag eller tisdag skickar vi en mejl med tips på några företag som
är villiga att hjälpa till med den installationen. Givetvis är det fritt fram att
ta hjälp av någon annan.
Ha en skön helg.
Genom Olle Johansson tel 0708481249

