Bostadsbolaget satsar på fiber
Bakgrund
Bostadsbolaget har tillsammans med Utsikt byggt ett fibernät som kommer leverera olika
bredbandstjänster inom TV, internet samt telefoni. Utsikt är en oberoende
kommunikationsoperatör som har flertalet aktörer på marknaden i sitt fibernät.
Vad kommer ingå i hyran?
I hyran som kommer höjas med 60 kr/månad ingår:
• En TV-box med SVT-kanaler och TV4
• Bredband om 1 MBit/s (via LAN-uttag på bredbandsswitchen)
• Två datauttag i vardagsrummet
• Möjligheten att beställa bredbandstjänster med internetanslutning upp till 1 Gbit/s,
fler TV-kanaler samt telefoni från flera olika tjänsteleverantörer.
När kabel-TV:n stängs ned 1 maj kommer hyran sänkas med 40 kr/månad vilket motsvarar
den höjning som togs ut när kabel-TV:n byggdes i början på 90-talet, dvs den totala
höjningen blir i slutändan 20 kr/månad.
Teknisk utrustning
I varje lägenhet har en bredbandswitch (vit dosa) installerats och har den inte monterats i
vardagsrummet har en kabel dragits med två bredbandsuttag till vardagsrummet där TV:n
brukar stå. Du kopplar in din dator alternativt din router med en nätverkskabel i
bredbandsuttaget i ingång märkt ”LAN 2”, se kopplingsschema nedan:

TV-boxen som tillhör lägenheten (inkl fjärrkontroll) har formen av en svart ”puck”. Du
kopplar in TV-boxen till din TV med den medföljande HDMI-kabeln. Har du ingen HDMIingång till TV:n (om TV:n är äldre än ca 10 år) så kan du använda S-video utgången på TVboxen. (denna kabel köpes separat av en tv-handlare)
Sitter Bredbandswitchen i vardagsrummet kopplas TV-boxen till port 3 i switchen, se
kopplingsschema nedan:
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Frågor angående den nya fibern
För frågor och felanmälan – gäller det:
• hur man beställer tjänster – läs mera på www.utsikt.se.
• fel på det man beställt – kontakta resp tjänsteleverantör.
• inkoppling av nya TV:n - ring ditt områdeskontor i Mantorp, 0142-67 77 85
• felanmälan av TV-boxen - kontakta Felanmälan, www.mjolbybostad.se
eller 0142-854 51 (kl 8-10).
Övrig frågor
•
•
•
•

Fast telefoni påverkas inte av fiberutbyggnaden
Har du bredband via adsl så berörs det ej. Det kan dock vara idé att se över detta då
prisbilden brukar vara billigare i fibernätet.
Den nya TV-boxen tillhör lägenheten och vid avflytt ska den lämnas kvar i lägenheten.
Saknas den vid avflytt kommer den att debiteras avflyttande hyresgäst.
Saknar du TV-box vid inflytt kontaktar du felanmälan
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