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Hej

Här kommer information om avtalet med Telia.

En liten påminnelse inför lördagen.

Trivseldagen går av stapeln 13/10 klockan 9–12.
Vi rekommenderar fortfarande 20 km/h på gränderna.
Vi påminner också om att det inte ska stå några bilar på gränderna, speciellt
inte nu när det blir vinter så snöröjningen inte kommer fram.

Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flügger.
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FIBER-INFO
Fiberavtalet med Telia, i korthet
Följande ingår:
• Telia ansluter aktuella fastigheter till fibernätet.
• Telia sköter byggnation av Fastighetsnät (FTTH) och områdesnät.
• Telia tillhandahåller och installerar switchar och annan aktiv utrustning
för fiberanslutning.
• Telia står för drift och underhåll av switchar och kollektiv hårdvara under
avtalstiden (8 år).
• Telia står för drift och underhåll av Fastighetsnätet under avtalstiden.
• Telia tar hand om all slutkundshantering.
• Ett enkeluttag per fastighet.
• En HD-digitalbox (ej inspelningsbar) per fastighet.
• En trådlös router per fastighet.
• Tjänsten Kollektiv TV, med TV-paket Lagom.
• Installationshjälp i respektive fastighet.
Vi får bl a tillgång till:
• TV från Telia
• Telia Bredbandstelefoni
• Telia Bredband
Ungefärlig tidplan
Själva grävningsarbetet kommer att dra igång nu, både på samfällighetens mark
och på enskilda tomter. Arbetet kommer att utföras av TG-EL och
Ericsson/Transtema. Innan grävning sker på enskilda tomter kontaktas ni av
entreprenören, via ett brev i brevlådan. Tekniker kommer också att markera med
färg på marken, så att de vet vilken väg de ska gå in med fibern. Eftersom den
här delen av fiberinstallationen är beroende av väderleken är det svårt att säga
när själva grävningsarbetet kommer att vara helt klart.
Den 1/7 2019 ska fibernätet vara klart att tas i drift.

Frågor som kom upp på vårstämman och som styrelsen talat med Telia om
Ett mer anpassat TV-paket för samfällighetens medlemmar
Telia kan inte skräddarsy ett TV-paket för oss. Däremot håller man på att se
över prissättningen av TV-paket STOR, för att förhoppningsvis kunna erbjuda
det paketet till ett något bättre pris. OM de lyckas med det och vilket priset i så
fall blir har vi inga uppgifter om idag.
Inför en prolongieringsklausul i fiberavtalet med Telia
Samfälligheten har möjlighet att förlänga samarbetet med Telia, så att de
fortsätter att sköta drift och underhåll av nätet, även efter de åtta år som avtalet
löper på.
Installationen i respektive fastighet
Detta ingår i priset: Telia drar in fiber i varje fastighet, monterar en s k
Medieomvandlare samt drar ifrån denna kabel till ett uttag. Varje fastighet får en
TV-box samt en trådlös router. För den som så önskar ingår också
installationshjälp, för att få igång TV-boxen.
Inspelningsbar TV-box istället för den som ingår
Under våren 2019 kommer ett uppstartsmöte att hållas där Telia deltar med bl a
en representant från närmaste Telia-butik. Inför detta möte kommer butiken ta
fram några olika erbjudanden till oss, så att det ska finnas möjlighet att köpa en
inspelningsbar box till ett förmånligt pris. Vilket priset blir vet vi inte i
dagsläget.

