
***Snart startar vi installationerna av ditt nya bredband***  

Hej - Du som är medlem i Väskinde fiberförening. 
Vecka 40 startar arbetet i Fröjel, Ala och Dalhem med att uppgradera vårt nät för ett nytt 
snabbare bredband (byte av mediakonverter) i enlighet med det nya fiberavtalet, som vi 
tillsammans med 17 andra föreningar har tecknat med Telia. Enligt plan ligger vi i v 47 för 
byte av MC. De 43 som berörs kommer kontaktas ca 2 veckor innan. 

Arbetet kommer att utföras av ELTEL Networks, i samarbete med föreningen.  De 
mediakonvertrar som ej klarar den nya hastigheten1000/1000 kommer att bytas ut. Har du 
en sådan kommer vi/ELTEL att kontakta dig om vilken dag vi behöver tillträde till bostaden 
för att bytet av mediakonverter ska kunna ske. Jobbet tar vanligtvis runt 30–60 minuter. 

Teknikern behöver alltså komma in i huset, det behöver också vara fritt att nå det utrymme 
där konvertern är monterad.  

Du behöver alltså vara hemma eller på annat sätt se till att det är öppet så att teknikern kan 
komma in, ex. vis genom att lämna nyckel till föreningen eller meddela föreningen att 
hemmavarande granne har nyckel.  

Har du hund så måste du vara hemma eller se till att hunden ej är i bostaden. 

P.g.a. risken för att smittas av Covid-19 ber dig vidare att hålla behörigt avstånd till den 
person som sköter installationen. 

Den nya konvertern monteras på samma ställe som den befintliga sitter. Den nya är något 
större än den befintliga.  Mått på ny konverter är: höjd 200 mm x bredd 140 mm. 
Omplaceringar av mediakonverter ingår inte i teknikerns uppdrag. 

Utrustning i stationerna/noderna kommer också att bytas för att vi ska kunna få den nya 
hastigheten. Du kommer att få separat meddelande om vilken dag detta kommer att ske. 
Det blir ett avbrott då denna utrustning byts. Kort därefter får du den nya snabbare 
hastigheten. Planerat byte av switchar är 29 november 

Du kommer senare att också att få 1 st. ny router och 1 st. ny TV-box med fjärrkontroll. Vi 
meddelar dig senare om hur och när du kan hämta dessa. (Tidigast kvartal 1 2023) Den 
befintliga utrustningen får du behålla och den kan du sedan använda som extrautrustning. 
De föreningar där installationen sker nu inledningsvis kommer att få vänta på den resterande 
utrustningen.   

Detta är en inledande allmän information som efter hand går ut till alla berörda i de 18 
berörda föreningarna. 

Vi, Väskinde fiberförening, kommer att i en snar framtid kontakta dig för att boka tid för 
installationen hos dig, som berörs av byte. 

Har du frågor och funderingar redan nu är du välkommen att kontakta: 

Eva Pettersson, tel: 0498-270307 eller 070 535 26 60 

Epost: evape.gotland@telia.com 
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