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Noteringar från samtal med Carl Ahlberg, och Lars von Schantz ComHem HK
Stockholm


Jag berättade att flera av våra grannar har av ComHems Kundtjänst fått höra att
nuvarande/gamla kabelTV nätet skall upphöra 2014-03-01
 Ahlberg och Schantz känner inte till detta (!?). Kollar varför ComHems kundtjänst
uppger detta.
 De tillser att inget händer med signalleverans i nuvarande/gamla kabelTV nät
förrän överenskommelse om detta sker.
 Trolig avkoppling kommer att ske under våren, försommaren 2014.
 Analog signal ska ju enligt avtal kunna tas ut ur skruvade uttaget på fiber-switchen
märkt Analog-kabelTV. Där skall vi kunna ansluta till husets gamla uttag och nät och
därmed få TV signal på alla våningar på samma sätt som tidigare. Dock måste kunnig
personal ändra i uttagen och koppla bort gamla kabeln från box på utsida hus. Tyvärr
kvarstår vissa detaljer innan detta är klart. ComHem hoppas ordna detta inom en
månad.
Slutsats inget händer nu med TV och Internet signal i gamla kabelTV nätet. Men signalen
kommer att avbrytas under våren. Alla bör alltså ordna för leverantör av signaler till Fiber
nätet eller ordna annan lösning relativt omgående.
Noteringar från möte med Henrik Ahlin, Vallacom Linköping.
Gällande nuvarande/gamla KabelTVnätet
 Vallacom eller annan kompetent personal skall utföra all bortkoppling av kabel från
box på hus till första uttag i hus.
 Vallacom skall återkomma med prisuppgift på nedmontering och bortforsling av
markskåp med förstärkare, fördelare mm.
 Detta arbete kan ske när alla är bortkopplade och signalleverans i gamla nätet från
är avslutad.
Gällande nya Fiber-Lan nätet
 Vallacom åtar sig att hjälpa husägare med installation av utrustning till TV, Internet
och telefoni. Oberoende signal leverantör.
 Timprisuppgift och bilkörningskostnad kommer att lämnas till styrelsen. Vi lägger
sedan ut detta på hemsidan
 Vallacom försöker samordna besöken för att minimera bilkostnad.
 Vallacom tipsar om att nuvarande nät i husen med gamla Comhem uttagen mellan
våningarna kan användas antingen till:
inkoppling av kommande analog signal. Arbete i uttag samt bortkoppling ur
box på yttervägg måste göras av kunnig personal.
Dragning av annan ny kabel till annan våning. Endast 1 kabel får plats. Ex.
till Bredbands TV eller till Internet. Uttagen måste bytas av kunnig personal.
 Om man vill ta ut Internet signal på annan våning utan att dra Internetkabel (Cat 5E
eller Cat6) kan man köpa utrustning kallad Powerline på ElGiganten, Claes Ohlsson,
Kjell&Co mfl. De installeras i eluttag. 1 vid fiber switch och 1 eller 2 vid ex. fast dator.
Detta lämpar sig inte för TV signal enl. Vallacom.
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