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Fiber i vårt område. 
 
Föreningen kommer att modernisera vårt kabel-TV nät under 2019. 
 
Styrelsen har nu ett avtal med Telia som innebär att Telia blir leverantör av  TV- 
utbudet i vårt område. Com Hems avtal löper ut 2020 01 31 och 2020 02 01 skall Telia 
ta över tjänsten. Det TV utbud som ingår i avtalet är Telias ”Lagom” 
 
Telia kommer under hösten 2019 bygga ett fibernät till varje lägenhet. De ska utnyttja 
befintlig kanalisation/rördragning i husen och i vårt område. 
Fibern kommer in i lägenheterna under el-centralen i golvnivå där ingående 
telefonledning nu kommer in. Därifrån dras fibern in till vardagsrummets närmaste 
eluttag, där mediaomvandlaren med datautgångar placeras. (mediaomvandlaren är den 
enhet som omvandlar den optiska signalen i fibern till elsignal och den kräver 230 V 
anslutning). Ytterliggare ett datauttag placeras i hallen.  
Med installationen följer en TV-box som skall sitta mellan ett datauttag och TV-
apparaten. 
Installationshjälp för att få igång TVn ingår i avtalet 
. 
Telia kommer att informera när de behöver tillträde till lägenheterna. Efter 2 
försök/aviseringar, att få tillträde får medlemmen själv stå för merkostnaden för 
installationen.  
 
Telias kopparledningar kommer att finnas kvar, så telefon, larm, trygghetslarm 
påverkas ej. 
 
Alla tilläggstjänster såsom bredband, större TV utbud osv är som tidigare ett separat 
avtal mellan medlemmarna och Telia, se mer information om tjänster på Telias 
hemsida. 
 
Det är viktigt att ni som har tilläggstjänster hos Com Hem, bredband, större TV utbud 
osv, kontrollerar hur lång bindningstid ni har och att avtalen avslutas i tid. Att teckna 
t ex en ny tillägstjänst gör att bindningstiden ofta blir 12 månader. 
 
Telia planerar att testa sitt nät under slutet av 2019 och under januari 2020. 
 
Telia skall ha ett informationsmöte i augusti/september 2019 i föreningslokalen 
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