Hej.
Detta dokument är VIKTIGT! Och är till för att övergången från befintlig husägare till
den nya skall gå så smidigt så möjligt gällande Olsgårdens samfällighets förening.
Det underlättar om man ger den nya husägaren denna lapp.
Denna fastighet är medlem i denna förening.
Föreningens uppgift är att förvalta centralanläggningen som ger TV och internet och
telefon via router, digitalbox etc.
I denna fastighet finns teknisk utrustning som tillhör fastigheten och Olsgårdens
samfällighets förening och som således EJ får tas bort.
Digitalbox via Telia - MOTOROLA VIP 1003 (obs kan variera från fastighet)
För info gällande boxen klicka på texten ovan.

Router via Telia - TG799vac (obs kan variera från fastighet)
För info gällande routern klicka på texten ovan.

Ovanstående utrustnings koder finns på Telia - mina sidor.

Vår förening har internet via fiber via avtal med Telia.
Vår förening har Telias tv-paket Stor. Klicka för att få mer info om detta paket.
Vår förening har Telias hastighet 100/100 Mbit/s
Man kan själv abonnera, via Telia mina sidor, på ökad hastighet till 250/100 Mbit/s

Fastigheten har internet via fiber som kommer in i fastigheten till en fiberkonverter.
Denna fiberkonverter får EJ flyttas!
Om man måste göra detta så ta kontakt med styrelsen!
Detta kommer att medföra en kostnad som ni betalar.
Förklaring bilden ovan;
Svart är inkommande fiber till konvertern.
Röd är utgående ethernet RJ45 till routern.
Grå bredvid är ethernet RJ45 till t.ex. en TV.
Lamporna på fiberkonvertern blinkar. Detta är NORMALT.
Det är av yttersta vikt att ni som ny fastighetsägare tar del av var fibern är
placerad på er tomt!
Detta eftersom all åverkan på fiberkabeln på er tomt betalas av er som
fastighetsägare.
Således är det viktigt att informera hantverkare etc var fibern löper.
För betalning till denna förening så hänvisar vi till hemsidan eller
vår kassör via mail nedan.
Hemsida: http://www.olsgardens-samfallighet.se/
Mail: olsgarden2014@gmail.com

