HSB BRF KALLKÄLLAN
Medlem i HSB

VIDAREDRAGNING - FIBERUTTAG
Vid föreningens årsstämma den 21 november 2014 röstade vi för ett gruppavtal om samtliga
tjänster från Bredbandsbolaget (TV, bredband och telefoni). Gruppavtalet kommer att börja
gälla 1 februari 2015 och vi ska nu, tillsammans med Bredbandsbolagets leverantör Mecuro,
slutföra installationsarbetet med vidaredragning av uttaget för de som önskar ta del av något
eller samtliga digitala tjänster från Bredbandsbolaget.
De som inte önskar några tjänster behöver inte göra något av nedan och behåller sitt analoga
utbud för TV som tillhandahålls av Comhem till den 31 mars 2015. Därefter byter vi till
Bredbandsbolagets analoga utbud och en eventuell kanalsökning kan behövas.

Tidplan
Installationsfirman Mecuro kommer att starta installationsarbeten den 12/1 (v. 3) och
beräknar vara klara omkring den 28/2 (v. 8). De kommer separat information om datum och
tidpunkt för installationen. Alla hushåll kommer inte att hinna få vidaredragningen klar när
gruppavtalet träder i kraft, men det går utmärkt att anmäla och börja använda tjänsterna. Dock
måste man använda förlängningssladdar (nätverkskablar) till TV-boxen om man valt digital
TV och har uttaget i hallen. Det analoga TV-utbudet fungerar som tidigare.
Preliminär installationsplan ser ut såhär:
 Block 6 (Gräddgatan 2-10) vecka 3
 Block 5 (Ostgatan 18-22) vecka 4
 Block 4 (Ostgatan 12-16) vecka 5
 Block 3 (Ostgatan 2-6) vecka 6
 Block 2 (Kbv 11) vecka 7
 Block 1 (Kbv 13) vecka 8

Vidaredragning
1. Standard är ett uttag i hallen som de flesta har fått sedan tidigare. De hushåll som önskar
flytt/förlängning från nuvarande plats i hallen till, förslagsvis nära Comhems uttag, får då
max 15 meter. Tekniskt innebär detta att man förlänger (patchar) med en nätverkskabel
från befintligt uttag och sätter dit ett nytt. Där kan du koppla in såväl modem som TVbox.
2. De medlemmar som idag har uttaget vid ytterdörren rekommenderas vidaredragning till
nuvarande plats (vid Comhems uttag) eller kortast möjliga väg till annan plats alternativt
standard, dvs. i hallen (kan vara mer än 15 m). Bra om det blir nära din TV. Annars behöver
du en förlängd nätverkskabel till TV-boxen som du själv får stå för.
Viktigt att alla medverkar till att låta Mecuro få tillträde på vald dag – endast ett ytterligare
försök med ett uppsamlingsheat kommer att erbjudas. Försök därför tillse att du är hemma,
lämna nyckel till granne eller fastighetsskötare alternativt att huvudnyckel får användas. Mer
info kommer vecka 2.
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