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Fiberinstallationen fortsätter 
Nu skall ett fiberrör dras in i våra förråd 

Första steget i installationen är avklarad. Fibern är framdragen till de tele-
kommunikationsskåp som finns utplacerade i området. 

Nästa steg blir att dra fiberrör från det närmaste skåpet in i ditt förråd. Det kan 
bli nödvändigt att gräva en mindre grop precis vid husväggen. Om det finns 
växter där som du är rädd om, är det bra om du medverkar och guidar. Install-
ationsfirman heter Eltel och det är Jonathan och Haci som gör jobbet. Någon 
av dem kommer att kontakta dig och bestämma en lämplig tidpunkt. Räkna 
med att det hela tar 2-3 timmar. Har du ingen möjlighet att vara hemma själv, 
försök komma överens med en granne eller prata med någon i styrelsen. 

I steg 2, som vi återkommer till, skall själva fibern dras in i förrådet och sen vi-
dare in huset och avslutas med den så kallade medieomvandlaren. Medieom-
vandlaren ser ut som på bilden. Eventuellt blir sista biten in i huset av annan 
typ än fiber och i så fall placeras medieomvandlaren i förrådet.  

Under tiden fiberinstallationen pågår kommer vi i styrelsen att upphandla 
tjänster, i första hand bredband och fast telefoni. Vi avvaktar lite med teve. 
När upphandlingen är klar kommer du att få en så kallad trådlös router. Till den 
kan du ansluta egen utrustning, fast telefon, dator, mobil, padda med mera. 
Det är bra om du redan nu funderar på var routen skall placeras. Kravet är i 
närheten av el-uttag och max 5 meter in i huset. Skulle du vilja ha den längre in 
kan det säkert ordnas, hör av dig i så fall. 

Styrelsens kontaktman är Per Allansson, nr 66, telefon 076-610 51 96. 
 

2018-09-21, 11:00 

Stenar vid stora rutschbanan 
Det ligger en hög med fina runda stenar vid stora rutschbanan. Du som vill får 
gärna ta för dig och ge stenarna ett nytt hem. 

 

 
 

2018-09-10, 10:15 

Höstens städdag 
Lördagen den 27 oktober klockan 10.00 är det dags för höstens städdag 

Samling sker utanför föreningslokalen och under dagen bjuds på fika. Under 
städdagen hjälps vi alla åt att städa och röja i området. 

 
 

2018-08-30, 16:15 

Nya stadgar 
Bolagsverket har registrerat våra nya stadgar som gäller från och med  
2018-08-28 

Stadgarna finns på föreningens webbplats och i tvättstugan 

 


