Snart dags för fiberblåsning!
Fiberblåsning är planerad att göras på din fastighet _________________________________

Det som skall vara klart inför blåsningen är följande:
(1) Slangen framgrävd till husvägg där du vill att slangen skall komma in i huset.
Se bifogad anvisning.
(2) Ett 12mm hål borrat enligt bifogad anvisning.
Observera att om du vill ha fiberboxen mer än 5m från genomgången i väggen måste du säga till
någon av nedanstående kontaktpersoner.
Vill du ha hjälp med borrningen så kontakta någon av kontaktpersonerna.

VIKTIGT! Om inte samtliga anlutningar är klara för blåsning vid angiven tidpunkt kan entreprenören bli
tvungen att komma tillbaks vid ett senare tillfälle. Extra framkörning kan då debiteras berörd medlem.

Vi behöver inte in i ditt hus för blåsningen eftersom kontaktering av fibern inne i din fastighet kommer att
göras vid ett senare tillfälle. Vi återkommer med mera information när det är dags.

Med vänliga hälsningar
Båraryd-Hestra fiberförening

Kontaktpersoner för respektive område:
Båraryd och söderut:

Fredrik Bondéus
Alf Johansson

uf.bondeus@bahnhof.se
alf@boxhult.se

(0371-98060)
(070-3198250)

bo.adolfsson@bahnhof.se
sprottebo1@bahnhof.se

(070-5498061)
(070-5598180)

sprottebo1@bahnhof.se
per.svenningsson@gmail.com

(070-5598180)
(070-6500700)

Båraryd till Sprottebo

Bo Adolfsson
Kurt Johansson
Sprottebo och norrut

Kurt Johansson
Per Svenningsson

OBS!

Slangen skall ej föras in i fastigheten.
utan lämnas kvar på utsidan, sedan tar
Peab:s fiberskarvar vid och gör
slut monteringen

OBS! Lämna gärna sista metern slang fram till husväggen utan att täcka över då det kan vara bra att kunna
komma åt den vid blåsningen.

Borr anvisning
•

Borrningen skall ske med lutning så att slangen ej böjs i 90 grader, när den skall föras in genom väggen.

•

OBS! Slangen skall ej föras in i fastigheten.
–
utan lämnas kvar på utsidan, sedan tar
–
Peab:s fiberskarvar vid och gör
–
slut monteringen
– 5 meter fiberkabel vid vägg är standard om
någon öskar mer kontakta områdesansvarig.

Fiberkassett med DRG placeras innanför vägg
Eluttag krävs.

Mekaniskt skydd sätts över slangen när svetsningen av fibern utförs

Sökband

Hål borras med lutning, 12 mm
Hållet borras 20-25 cm över golvet.
Men max 2m över mark.
Slang o fiber

