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Inget bredbandsstöd före 2021
Hej
Vår får ofta frågan om det inte kommer mer stöd till fiberutbyggnad på
landsbygden. Som en del i vår omvärldsbevakning är detta givetvis något vi
som förening undersöker möjligheterna till.
Dock framkom det i den senaste kontakten med myndigheterna att det är
inte planerat något nytt stöd till fiberutbyggnad före 2021. Det är tråkigt för
de intresserade som inte gick med när vi startade föreningen. Men det är
inget vi som förening kan göra mycket åt. Vi fortsätter dock att ta de
kontakter som vi anser kan gynna föreningen.

PTS - Begäran om uppgifter inom området
elektronisk kommunikation
SellNet har i dagarna besvarat PTS årliga enkät om antal anslutningspunkter
för fiberoptiska nät inom vårt område.
SelNet hade 438 anslutningspunkter den 1 oktober 2018.
Vid förra enkäten 2017 var siffran för SellNet 392 anslutningspunkter.
Vi har också en lång lista med intresserade fastighetsägare som vi hoppas
kunna ge offert och få som medlemmar under det kommande året.

Driftströning - Elavbrott - Åska
Har du haft driftstörning med elavbrott så kan det ibland behövas en
omstart av medieomvandlaren (innerboxen på väggen).
Enklast är att helt enkelt dra ur kontakten ur väggen på både
medieomvandlaren och routern, vänta en minut och stoppa tillbaka sladden
i medieomvandlaren och ytterligare en minut innan du stoppar tillbaka
sladden till routern.

Om du ändå inte får igång din anslutning ska du kontakta din
tjänsteleverantör.
Vet du om att ni är flera som inte får igång sin anslutning ska du meddela
tjänsteleverantören detta.
(Om felet inte ligger hos tjänsteleverantören så kommer de att kontakta
Kommunikationsoperatören som i sin tur kontaktar ÅNät som har koll på
fibern. Du ska därför alltid kontakta tjänsteleverantören. Inte SellNet.)

Årsfaktura
För er som vill få färre fakturor kan ni anmäla till Ekonomiservice att ni vill
ha årsfaktura, dvs, då får ni en faktura per år i samband med att ni får
faktura på medlemsavgiften.
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