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 1) Varning för bluffsamtal!
2) Förankra ingående slang väl!

 1)
En medlem har rapporterat att vad som sannolikt är en bluffsäljare har kontaktat honom.
Vederbörande säger sig representera Viasat och menar att många klagar på
bredbandshastigheten i området. Viasat ska enligt bluffen ta över nätet av Zitius och vill därför
sälja in någon snabbare tjänst.

Detta är givetvis fullständig rappakalja. Lägg på luren. Vårt nät ägs av Fiber Falbygden = dig
själv! Viasat är inte på väg att ta över nätet varken från oss eller ZItius.

Zitius i sin tur är vår kommunikationsoperatör som belyser nätet och ser till att tjänsterna
kommer fram De flesta av oss har sedan gruppanslutningen/trippelabonnemanget av Telia. Om
du är intresserad av snabbare Internet eller fler TV-kanaler t ex, så beställer du det av Telia. Om
du inte har trippeln beställer du tjänster på www.zmarket.se, inte av någon säljare som ringer
upp dig!

2)
OBS – se till att förankra din ingående fiberslang väl! Innan jul tappade en av våra medlemmar
kontakten med omvärlden. Det visade sig att hen inte förankrat slangen på väggen ordentligt
och antagligen råkat stöta till slangen en aning, t ex med gräsklipparen så att den kröp ur
fasadboxen. Följden blev att ingående fiber tog stryk och gick sönder (se bif bilder).

Om detta händer, testar vår entreprenör att sträcka en aning i fibern och i bästa fall kunna korta
den en aning. I värsta fall får fibern till närmaste kopplingsskåp bytas helt. Det kan röra sig om
flera hundra meter i material och några timmar felsökning och svetsning för en entreprenör. I
båda fallen kostar det pengar för fastighetsägaren eftersom detta inte är något som föreningen
kan läggas till last för.

Försäkra dig alltså att slangen på din egen fasad är ordentligt förankrad hela vägen från mark till
box. Det räcker inte som på bilden med en förankring uppe vid boxen. 

Lycka till!  Och god fortsättning på det nya året!
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