
Info ang fiberinstallation Brf Tallbacken 
 
Vi börjar närma oss starten för vår fiberinstallation. 
Under september månad kommer grävningsarbeten att pågå inom området. Risk 
finns att befintlig antennkabel och utvändig belysningskabel kan skadas varför 
störningar och avbrott kan förekomma under perioden.  
 
I början av oktober (prel start 9/10) kommer installationen i våra hus att 
påbörjas.  
 
Fiberkabeln kommer att matas in i våra förråd och förläggas på väggen under 
elcentralen. Här monteras ett fiberuttag på väggen.  
Därifrån dras patchkabeln genom väggen in under trappan och 
mediaomvandlaren kommer att placeras i anslutning till vägguttaget bredvid 
spaljeväggen inne i allrummet.  
Om utrymmet i förrådet är tillräckligt undanröjt mot innerväggen kan borrhålet 
göras på rätt sida spaljen och därmed undvika dragningen under trappan. 
Bredvid mediaomvandlaren monteras uttag nr 1.  
Från uttag nr 1 dras en kabel för montering av uttag nr 2 som placeras bredvid 
nuvarande TV-uttag. Möjlighet finns att få uttag nr 2 flyttat i sidled utifrån 
nuvarande TV-uttag, max 3 m.  
Om ni önskar alternativ placering av uttag nr 2 måste vi få tydlig instruktion och 
markering i huset var uttaget ska placeras. 
De som vill köpa till ytterligare uttag kan göra det av entreprenören eller 
använda  trådlös anslutningen (vilket kräver att TV-mottagaren är anpassad för 
trådlös mottagning). 
 
Beställning av extra uttag kan göras på bifogad blankett som mejlas till 
projekt.hctelecom@gmail.com . Det enda ni kan beställa är: Enkelt nätverksuttag 
fastpris 2200 kr (exkl Rut avdrag) 
 
Fastighetsbeteckningen är Ertseröd 1:33 
Sen tror jag ni måste ange föreningens organisationsnummer 716444-1268 
 
För att arbetet ska kunna utföras gäller följande för respektive hus. 

 I förrådet måste golvet vara tomt på en yta av ca 0,7x1 m innanför dörren, 
i anslutning till innerväggen mot trappan. Inga hyllor eller liknande får 
finnas på låg höjd (70 cm) på den väggen. Kabeln ska upp genom golvet 
och in genom väggen. Arbetsutrymme måste finnas för montörerna. Ev 
hyllor kan naturligtvis återmonteras när jobbet är utfört. På de ställen där 
det inte är undanplockat kommer vi att debitera respektive ägare för 
merkostnaden. 

 I huset måste möbler vara framflyttade minst 1m från yttervägg från 
spaljen fram till nuvarande TV-uttag. Samt att det ska vara möjligt att 
komma in under trappan för att förlägga kabeln som kommer genom 
väggen från förrådet. På de ställen där det inte är undanplockat kommer 
vi att debitera respektive ägare för merkostnaden. Enklare flytt av ex 
soffa kan utföras utan extrakostnad. 



 Tillträde till husen kommer att ske med huvudnyckel. I de fall någon inte 
ger sitt tillstånd till detta vill vi ha besked före 15 september. Ägaren 
måste då själv närvara vid det tillfälle som entreprenören ska göra 
installationsarbetet. 

 
Till det här infobrevet ingår en ritningsbilaga som illustrerar ovanstående text. 

 
Samtliga arbeten planeras vara klara under november månad och anläggningen 
ska vara driftsatt i december. 
 
Vi kommer att återkomma med ytterligare information och tider under hösten. 
 
Samtliga frågor gällande ovanstående vill vi ha skickade till följande e-post 
adress. 
 
jan@jiem.se 


