Information från

Näs Fiber AB

Näs den 16 oktober 2015

Hej alla fastighetsägare på Näs som har
ar anslutningsavtal med oss och som
ännu inte fått er fiber indragen och monterad!
Nu är snart all fiberslang nergrävd
nergräv och vi räknar med att avsluta grävningen i
vecka 43. Vid byggmötet med Skanova och ELTEL den 15 okt fick vi beskedet
besked att
de startar förläggningen av fiber i månadskiftet okt/nov. De beräknar
beräkna att det tar
cirka tre till fyra veckor att blåsa i fibern och svetsa den i skåpen
n. Därefter sker
montering av utrustning i era fastigheter. Planeringen är att alla fastigheter ska
vara uppkopplade till jul.
Fiberblåsning och montering kommer att ske i samma ordning som
so grävningen
utförts. Vi återkommer med ett mail om tidsplan och anvisningar när
monteringen börjar i fastigheterna. Områdesansvariga kommer att samordna
detta.

Bild 1

Bild 2

Bild 1: Slangen kommer att sluta utför bostaden så det är bara själva fibern som
kommer att dras in.

OBS: Som fastighetsägare skall du:
Borra ett 10 mm hål i 45 graders vinkel genom väggen (se skissen som följde
med anslutningsavtalet) senast 10 nov.
Bild 2 visar exempel på den utrustning som monteras i din 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.
Rekommenderad placering av switchen är nära din TV. Anslutning med kabel
mellan switch och TV ger högre överföringshastighet än trådlös överföring.
Tips till dig som har källare. Det går att dra fiberkabeln i källaren och gå upp
genom taket vid TV:n.
Du som kommer att ha nätverksuttaget (se bild 2) längre in i bostaden än vid
yttervägen där fibern kommer in ska mäta upp hur många meter det är dit.
Skriv sen antalet meter på en pinne eller ett papper som placeras vid slangen
(se bild 1). Då drar montörerna kostnadsfritt fram den extra längd fiber som
behövs.
Nätverksuttaget och switchen kan placeras på olika ställen. Standard är 1
meter kabel mellan nätverksuttaget och switchen (se bild 2).
Längre kabel, max 15 meter kan beställas. Upp till 5 m är gratis.
Kabelbeställning
Längre kabel än 1 m beställs på e-post
ollej.kalder@gmail.com eller med brev till
Näs Fiber AB, c/o Olle Johansson, St. Däppsvägen 6, 623 37 Havdhem.
Beställningen ska göras senast den 30 oktober 2015
Pris kabel:
5m – 65kr, 7m – 85kr, 9m -115kr, 11m -130kr, 13m – 140kr, 15m -155kr.
När du sedan väljer operatör för dina tjänster kommer du att få en utrustning
som placeras tillsammans med switchen.
Vänliga hälsningar
Styrelsen för Näs Fiber AB
PS:
Vill du se några bilder från norra slingan hur fibersvetsningen gick till i skåpen?
Gå in på:
www.nas.nu/Fiber/fiber.htm
Tryck på:
Bildserie om fibersvetsningen

