Minnesanteckningar (protokoll nr 36)
förda vid informationsmöte 2017-01-28

Närvarande: 43 besökare. Ingen närvarolista förd
Stefan Johannesen hälsade alla välkomna till dagens informationsmöte.
Kort information om vad som kommer ske i närtid för södra delen av föreningen. Larssons
Elektriska från Sunne kommer att koppla in fiber i husen.
Trude visade hur Qmarket-portalen fungerar. Martin Carlsen från Skarbols Elektroniksevice
visade utrustning och berättade om sina tjänster.
Nu finns adresserna för södra delen inlagda på www.qmarket.se . Skriv in din adress –
observera inte fastighetsbeteckningen – utan gårdsadressen i sökrutan. Skriv först in hemmanet
t.ex. Gunnerud – då kommer en lista upp med gårdsnamnen i Gunnerud. Klicka dig vidare.
Frågor som ställdes under informationsmötet:
1. Hur kopplar man TV:n till routern?
2. Hur är räckvidden på routern?
3. Måste jag själv köpa router?
4. Får vi abonnemang samma dag som de kopplar?
5. Har Martin ett igångsättningspaket?
6. Finns det någon router som går till allt?
7. Måste vi ha samma tjänsteleverantör till bredband och TV?
Svar (vi har inte svar på allt)
1. De flesta tjänsteleverantörerna har en ”egen” TV-box. Där skiljer det inte så mycket från
att ha en parabol. Det bästa är att ha en ethernetkabel mellan TV-boxen och routern.
WiFi kan vara lite svajigt för TV.
2. Det beror på vilken router man har. Priset kan i en del fall stå i paritet med kvalitet.
3. En del tjänsteleverantörer har egna – andra inte. Det finns bara ett sätt att få veta- gå in
på portalen och jämför.
4. Nej, inkopplingen rapporteras en gång/vecka. Vilket betyder att nästkommande måndag
efter att ”lådorna” finns i huset ska det fungera.
5. Ja, vill man inte själv laborera med att koppla in går det bra att kontakta Skarbols
Elektronikservice för att få hjälp.
6. Beror på, om du streamar TV eller använder IP-telefoni, i en del fall krävs det egen box
för ”vanlig” TV eller fast telefoni.
7. Nej du kan välja fritt.
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