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Blåsning av fiber och installation av bredband switch pågår, budlapp utlämnas till 
berörda hus. Skall vara klart  vecka 47. 
 
Dokument mapp utdelas i samband med installation. Kommer dessutom att ligga på 
hemsidan. 
 
Elsystem har inte svarat på frågan om hjälp med installation i husen , inte kostnad 
heller.  Utsikt är irriterade på Elsystem. 
Vi bör överväga ta hjälp av VallaCom 
 
Analog TV erbjuds via separat uttag i dosa (skruvat uttag).  Än så länge är ingen 
signal påkopplad. Kan påkopplas efter kontakt med Utsikt. Signalen måste dämpas 
med lämpligt don. Beroende på antal uttag.  
 
Utsikt träffar ComHem på torsdag (7/11). Då hoppas Utsikt att allt skall vara klart 
med ComHems tjänster. 
 
ComHem kommer då att kunna erbjuda utbud som idag, Analog TV, Digital TV, 
Bredband och telefoni. Digital TV kommer att kompletteras med nya tjänsten Tivo. 
Bla box som automatiskt spelar in alla program och sparar dessa i 3veckor. 
 
Internetsignal kommer att finnas i Fiber boxen omedelbart, det är bara att gå in på 
nätet och beställa leverantör. Instruktion finns i dokument mappen. Vi 
rekommenderar dock att avvakta tills efter 7/11.  
 
Om man önskar kan man koppla in bredband i husets nuvarande nät med ”3hål 
iväggen uttag”. Omuttaget sitter bredvid bredbands switchen då är det bara att 
”patcha ”dvs koppla med en kort sladd emellan. Annars måste man dra en Cat6 
kabel mellan bredband switchen och uttaget. 
 
Telefoni kommer att finnas på 2 sätt dels som standard genom avtal med valfri 
leverantör. 
Dels som Prio via Alltele med egen kabel, kostar månadsavgift men för 
storkonsumenter kanske det är bra. Ger troligen bättre kapacitet.  
 
Vi skall inte göra någonting åt det gamla kabelTV nätet. Det kan leva sitt liv tills 
vidare. 
 
VinieKabelTV förening kommer att finnas kvar i första hand till April 2014. 
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VI FÅR INTE koppla bort något på egen hand. Det kan ge stora problem för de som 
fortfarande använder gamla kabel TVnätet. Inte klippa av någon kabel utanpå huset. 
Ingrepp i nuvarande TV uttag ”3 hål i väggen” måste göras av kunnig personal med 
kännedom om nätet. Omtermineringar, dämpningar mm måste göras. 
 
Föreningen kommer att ta koppla ur det gamla nätet när och om detta är möjligt. Vi 
kommer då att ta bort skåp och dosor under ordnade former.    
 
Varje hushåll får givetvis välja leverantör av alla tjänster, det är hela idén med 
fiberinstallationen. Vi rekommenderar dock att alla avvaktar tills efter 2013-11-07 för 
att höra hur ComHems erbjudande blir.  
 
De flesta har 3 månader uppsägningstid. Vi kan alltså behålla gamla tjänsterna i 
gamla nätet under uppsägningstiden. Om man sedan vill byta leverantör. Därefter 
koppla in sina apparater i Fibernätet. 
 
För Vinie KabelTV förening 
Bertil Lundgren 


