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Installation av fiberoptik 

I vecka 9 (1–5 mars) påbörjas installatio-
nen av fiberoptik i lägenheterna med start i 
24:an och därefter i 26:an och 28:an. Detta 
innebär behov av tillträde till alla lägenhe-
ter. Styrelsen återkommer med precist 
schema, och dessutom aviserar Svag-
strömsbolaget, som arbetar på uppdrag av 
Bredbandsbolaget, var och en ett par dagar 
innan.  
 Det är fråga om en enhetlig installa-
tion. I första hand dras kabeln i samma 
kanal som första jacket för telefoni och det 
nya jacket placeras intill det nuvarande. 
Skulle kanalen vara tillproppad placeras 
jacket i tamburen. Arbetena ska vara helt 
klara i vecka 10. 
 Hjälp med eventuell vidare kabeldrag-
ning, som betalas av den enskilde, ordnas 
senare. Styrelsen samlar in önskemål och 
beställer hos Svagströmsbolaget. 

Uppkoppling  

Börja med att ringa till Bredbandsbolaget 
0770-777 000. Då får du skickat till dig 
den utrustning som krävs, en liten box, 
med anvisningar om hur man kopplar upp 
sig. Fraktavgiften för denna är 96 kronor.  
 Boxen innehåller ett uttag för telefoni, 
uttag för kabel till dator, ett TV-uttag 
(inget att hämta där idag) samt möjlighet 
till trådlös uppkoppling.  
 Vill du ansluta dig till telefonin ska du 
göra det via Bredbandsbolaget. Det är  
 

 
 
 
 
 
viktigt, eftersom du då behåller ditt 
gamla telefonnummer.  
 Om du inte redan är bredbandskund 
hos Bredbandsbolaget och vill ansluta till 
Internet måste du själv säga upp ditt avtal 
med den internetleverantör du har idag.  Är 
du redan kund hos Bredbandsbolaget 
ringer du till kundtjänst och meddelar att 
föreningen installerat fiberoptik  och att du 
vill byta till det. 
 Ett informationsblad från Bredbands-
bolaget bifogas. Där står att avtalet löper 
från 1 mars. Men vi har utsträckt tid till 12 
mars, som är Bredbandsbolagets ”prognos-
datum” för inkoppling av den nya tekni-
ken. OBS! för att undvika alla igångsätt-
ningskostnader – utom fraktkostnaden – 
måste du ordna ditt abonnemang senast en 
månad efter att systemet är igång, dvs. säk-
rast före 10 april.   

Kostnader 

För telefonin tas månadskostnaden bort 
och samtalstaxan kommer, enligt Bred-
bandsbolaget,  att i genomsnitt vara tio 
procent lägre än Telias. Bredbandet ansluts 
av föreningen till alla lägenheter under tre 
år. (Se också Isbrytarläget 3/2009.) 

  


