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1. Rapport angående fibernätet

• Statusen på arbetet med fibernätet redogjordes av Leif (bilaga 1).
• Avtalet med Com Hem är förlängt till 31/3 2011.
• Besiktning av fibernätet kommer att ske av Karlstad stadsnät och entreprenören.

2. Rapport från värmegruppen

• Toni redogjorde om avläsningen på området.
• Tom berättade att mötet med Karlstad Energi som skulle ha varit innan jul blev

uppskjutet pga att de inte var färdiga med sitt arbete. De kommer att höra av sig till
oss i början av februari. Efter det kan vi gå vidare i diskussionerna om
direktanslutning.

3. Rapport från kassören

• Alla betalningar från medlemmarna för 2010 har kommit in.

4. Övriga frågor
• Inga övriga frågor



Bilaga 1 2011-01-15

Statusrapport fibernät t.o.m. Vecka 2.

Projektet är för närvarande ca: 4-8 veckor försenat. Det innebär att samtliga fastigheter inte kommer
att vara driftsatta som planerat.. Avtalet med Com Hem kommer att förlängas så länge som det
behövs. From 1 jan kommer det att innebära en ökad kostnad för föreningen, men det har
föreningen råd med. Vi kommer att försöka förhandla ner det nya TV-avtalet så att vi får en
reducerad kostnad tills arbetet är klart.

Installationsarbetet i undercentralen är klart. Det innebär att de som har bytt sina kabel-TV nät i
husen själv kan börja använda Sappas utbud och stadsnätet tjänster.  Anslutningarna är inte testade
än så det kan vara så att det inte fungerar ändå för vissa. För att testa om dataanslutningen fungerar
hos dig kan du koppla din dator till mediaboxen med en nätverkskabel och ansluta till internet. Då
ska du komma till stadsnätets webportal. TV:n ska du ansluta med en vanlig antennkabel med F-
kontakt.
Alla villaanslutningar kommer senare att testas så att allt fungerar som det ska.

Ett strategiskt beslut har tagits m.a.p. det framtida arbetet med fibernätet. From måndag v. 3
kommer allt arbete att koncentreras till det övre området (Ovanmyrsgatan – Källmyrsgatan) för att
få det helt klart. Sen påbörjas arbetet på det nedre området. Antagligen då med de arbeten som går
att göra inomhus. Installation av eluttag, mediaboxar mm. Allt utomhusarbete kommer att ligga nere
tills vintern blir lite mildare och mycket av snön har försvunnit. Som det är idag kan inte
installatörerna jobba som de vill pga all snön och resultatet blir då lidande.

SHAKT
• All shaktning slutförd
• All rör/slangdragning utförd
• Installation av markskåp utförd

FIBER



ÅTERSTÄLLNING
• Återställning av gräsytor och asfalt kommer att ske under våren 2011

PLANERING FÖR v. 3
• Montering av beställda kabelnät i husen påbörjas på det övre området.
• Fibermontage på fasader fortsätter på Källmyrsgatan.
• Montage av mediaboxar och eluttag fortsätter på Källmyrsgatan.
• Testkörning av installationer på övre området.
• Kompletterande arbeten med fiberdragning, mediaboxar och eluttag på övre området.
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