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PÅMINNELSE:
Hämta router och TV-box 
+ kort info om montering av mediaomvandlare
Vi vill bara påminna om att du som valt trippelabonnemanget ska hämta din utrustning enligt tidigare 
information och nedanstående schema nu i veckan.

DÄRUTÖVER vill vi berätta lite nyheter om monteringen av mediaomvandlaren
Mer information skickas ut om någon vecka, men helt kort och preliminärt:
Utbyggnadsprojektet följer tidsplanen bra och kommer inom kort vara helt klart från Schakttekniks sida. Det är riktigt 
glädjande att vi inom kort har slutfört ett 1,5 år långt projekt av den här storleken!

Dock tvingas vi konstatera att monteringen av mediaomvandlarna hemma hos var och en av er (även er som inte valt 
trippeln) inte kommer att kunna följa tidsplanen. Det finns tyvärr risk för att detta drar ut på tiden, in på 2019.

Ni ska veta att vi har pressat Zitius mycket hårt i ärendet men de har tyvärr inte kunnat lösa problemet med att det 
inte finns tillräckligt med entreprenörer som kan åta sig uppdraget nu i november/december. Vi har erbjudit hjälp med 
att finna lokala entreprenörer som skulle kunna avlasta och förkorta ledtider, vilket också kommer att bli fallet. Men 
faktum kvarstår, vi har i nuläget inte kontroll på slutdatum för monteringen av mediaomvandlarna.

Vi har alltid eftersträvat att hela utbyggnaden ska vara klar innan jul och att ni skulle kunna titta på Kalle Anka genom 
fibern. En hel del av er kommer att kunna göra det, men tyvärr inte alla.

DET FINNS DOCK EN MÖJLIGHET FÖR DIG SOM VILL FÖRSÄKRA DIG OM ATT FÅ IGÅNG FIBERN INNAN 
JUL: MONTERA MEDIAOMVANDLAREN SJÄLV!

Uppgiften är inte speciellt avancerad för den händige, men man får vara noggrann och försiktig med den känsliga 
fiberpatchkabeln. Innan behöver du veta hur lång patchkabel du behöver: de finns i följande längder: 1m, 2m, 5m, 7m 
och 10m. Vi kommer att sammanställa en instruktion och skicka ut senare tillsammans med plats och dag för när 
utrustningen kan hämtas upp. På så sätt får du, som tycker det känns viktigt att komma igång innan jul och som 
kanske har börjat säga upp andra abonnemang, en möjlighet att ta saken i egna händer och montera utrustningen 
och därefter aktivera abonemanget.

Vi ville berätta detta nu innan ni hämtar router och TV-box så är den frågan besvarad och vi sparar rösten en aning 
hos dem som lämnar ut utrustning imorgon och på torsdag. Men mer information kommer som sagt senare.
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Förtätnings-
medlemmar i fd
FÖF: samtliga 
socknar

Tid: Onsdagen den 14 november kl. 18.00-20.00
Plats: Näs Bygdegård. Föreningen bjuder på varmkorv.

Förtätnings-
medlemmar i fd 
BBB

Områdesansvarig Siv Eriksson kommer att åka ut med all utrustningen till er.

Badene, 
Yllestad, 
Ormaslätten, 
Vistorp

Tid: Torsdagen den 15 november kl. 18.00-20.00.
Plats: Skattegården Vistorp. Föreningen bjuder på varmkorv.

Åsarp Tid: Onsdagen den 14 och torsdagen den 15 november kl. 18.00-20.00.
Plats: Kronogården i Trädet. Föreningen bjuder på fika.

Trädet Tid: Onsdagen den 14 och torsdagen den 15 november kl. 18.00-20.00.
Plats: Kronogården i Trädet. Föreningen bjuder på fika.

Humla Tid: Torsdagen den 15 november kl. 18.00--
Plats: Humlastugan. Föreningen bjuder på varmkorv m.m.

Fivlered Tid: Onsdagen den 14 november mellan kl 18:00-20:00
Plats: Fivlereds bygdegård

Nedanstående är det schema enligt vilket du hämtar din router och TV-box imorgon eller torsdag då vi givetvis även 
svarar på de frågor du eventuellt har.

Väl mött!
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