Minnesanteckningar (protokoll nr 47)
förda vid informationsmöte 2019-01-20

Närvarande: 24 besökare. Ingen närvarolista förd
Trude Magnusson hälsade alla välkomna till dagens informationsmöte.
Magnus Einevik från Relacom informerade om nuläget.
Kort information om vad som kommer ske i närtid för norra delen av föreningen. Nataris AB
från Säffle kommer att koppla in fiber i husen. När de ringer runt är det viktigt att svara – även
om telefonnumret är ”okänt”.
Trude visade hur Z-market-portalen fungerar.
Ännu är inte adresserna för norra delen inlagda på http://www.zmarket.se/ . När adresserna
finns inlagda:
Skriv in din adress – observera inte fastighetsbeteckningen – utan gårdsadressen i sökrutan.
Skriv först in hemmanet t.ex. Bergerud – då kommer en lista upp med gårdsnamnen i Bergerud.
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. Finns det någon router som går till allt?
6. Måste vi ha samma tjänsteleverantör till bredband och TV?
7. Hur mycket behöver en HD-TV?
8. Om jag gräver av en kabel – vem kontaktar jag?
9. När grävs brunnarna igen?
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. Leta även efter tester av routrar. Så du finner en som passar dina
behov.
4. Det kan ta några dagar.
5. Beror på, om du streamar TV eller använder IP-telefoni, i en del fall krävs det egen box
för ”vanlig” TV eller fast telefoni.
6. Nej du kan välja fritt.
7. Du kan klara upp till flera TV apparater med 100 Mbit/sek ner.
8. Kontakta den som är ledningsägare. Fast innan du börjar kontakta
www.ledningskollen.se för att få utsatt var el, fiber etc finns. Just nu för tillfället finns
inte föreningens eller kommunens fibernät inmätt, så då är et viktigt att kontakta
kommunen alternativt fiberföreningen för att få veta var det är lagt.
9. Först ska hela nätet vara färdigt och fungera. All snösmältning vara klar och marken
vara upptorkad för att undvika sättningar innan igenläggning.
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