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Nu är arbetet med fiberetableringen i Korsberga äntligen igång!
Det har gått lång tid sedan ni skickade in era anslutningsavtal. Detta brev har endast gått ut till er som inkommit med avtalen
och är med i den kollektiva fiberanslutningen genom samhällsföreningen.
Etableringen indelas i flera etapper varav den södra delen av Korsberga blir den första att få inkoppling. Tidplan för de olika
etapperna presenteras något längre fram. Vår ambition är att i år hinna så långt som vinter & kyla tillåter. Om vi inte hinner
klart hela Korsberga innan vintern så kommer arbetet fortgå så fort tjälen gått ur marken, vår 2014.
Ni behöver givetvis få reda på var Vetab gräver in mot er tomt för att veta vart ni ska gräva er egen förläggning. Det kommer
märkas ut med trästicka i tomtgräns samt kommuniceras på plats med respektive fastighetsägare (vid önskemål om detta).
Det bästa, för att undvika slangkopplingar, är att ni gräver och låter schakten ligga öppen. Då kan Vetab lägga i en oskarvad
25-slang hela vägen fram till husgaveln. Bifogat i detta utskick finns en manual för grävningen på din egen tomt. Observera
att det är Vetab som kommer göra hålgenomföring genom yttervägg. Det enda som ni bör se till är att slangen sticker upp
mot den husgavel där ni önskar få CPE (switchen) placerad innanför yttervägg.
För er som önskar nyckelfärdig lösning så går det bra att kontakta Näsby Gräv. De kommer finnas med och gräva på
stomnätet i Korsberga och har små grävmaskiner som lämpar sig väl för trädgårdar.
Gällande placering av CPE så är det du som väljer i och med att placeringen blir fram till den husgavel du gräver fram till.
Observera att det behövs ett strömuttag inom 1,5 m tilltänkt placering. CPE:n har 7 st. lediga uttag som ni kan koppla in
utrustning som dator, TV-Box, telefonibox, trådlös router etc i.
Det går bra att sätta dator & telefonibox mot egen router (alternativt direkt i CPE), dock inte TV-box. TV-box behöver alltid
sitta direkt mot CPE med vanlig Cat 6 datakabel. Det kan därför vara en idé att tänka till och placera CPE i anslutning till där ni
ser på TV idag.
Önskas det hellre att CPE sätts i t.ex. källare eller i en rymlig garderob så går det oftast bra. Då får ni dra ut Cat 6 datakabel
(kopparkabel) till de rum ni vill ha uttag (relativt enkelt arbete för elektriker). Man kan då nyttja källar- och vindsutrymmen
för kabeldragning alternativt använda sig av diskreta kabellister invändigt. Men de allra flesta använder sig av en trådlös
router för Internet. Funkar det idag så kommer en trådlös router fungera även mot fiber. Dock kan en äldre router ha
begränsningar i hastighet vilket kan vara värt att kolla upp om ni t.ex. köper 100 Mbit/s Internet. Sen blir ju routern aldrig
snabbare än vad t.ex. dator, smartphone eller läsplatta kan hantera för hastighet på andra sidan.
Bifogat finns även en separat information rörande själva beställningen av tjänsterna. Det går att beställa tjänster först efter
att all teknik är driftsatt och klarrapporterad. Ni kommer få hem ett vykort från OpenNet när allt är inkopplat och ni finns
med som kunder i stadsnätet. Tjänster beställs direkt av tjänsteleverantörerna. Tips vid inkoppling av telefoni är att INTE säga
upp det gamla abonnemanget utan kontakta den nya leverantören så löser denne allt med portering av telefonnummer etc.
Men först ut är givetvis grävningen! Uppdaterad information kommer finnas på www.korsberga.eu
Det går bra att kontakta följande personer vid frågor som rör själva anslutningen:
Johan Samuelsson (platsansvarig)

Kenth Wennerstam (projektledare)

Näsby Gräv

0383-76 38 76 (går till mobil)

070-612 50 09

070-323 92 61

johan.samuelsson@vetabvetlanda.se

kenth.wennerstam@vetabvetlanda.se

nasbygrav@gmail.com
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