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Nu	  börjar	  det	  dra	  ihop	  sig,	  nätet	  ska	  snart	  tändas	  upp	  
	  
Nu	  är	  planerna	  att	  Herrljunga	  Elektriska	  ska	  komma	  till	  respektive	  medlem	  och	  skruva	  upp	  
en	  mediaomvandlare*.	  Denna	  mediaomvandlare	  ska	  även	  kopplas	  ihop	  med	  det	  jack	  som	  
ni	  satte	  upp	  tidigare.	  
	  
Samuel	  Sandin	  i	  Od	  projektanställd	  på	  Herrljunga	  Elektriska,	  är	  den	  som	  kommer	  att	  
kontakta	  er	  och	  göra	  denna	  installation.	  
Samuel	  kommer	  att	  boka	  upp	  med	  er	  när	  det	  passar	  att	  göra	  denna	  installation	  samt	  när	  
det	  gäller	  att	  säkerhetsställa	  att	  allt	  är	  rätt	  kopplat.	  
	  
När	  detta	  är	  gjort	  kommer	  följande	  att	  hända:	  
	  
-‐	  En	  representant	  från	  Herrljunga	  Elektriska	  kommer	  att	  ringa	  till	  varje	  ställe	  för	  att	  be	  er	  
sätta	  i	  kontakten	  i	  det	  eluttag	  som	  finns	  intill	  mediaomvandlaren.	  	  
När	  ni	  gör	  detta	  kan	  de	  se	  att	  rätt	  port	  i	  noden	  tänds	  upp.	  Detta	  är	  för	  att	  säkerhetsställa	  
att	  allt	  är	  rättkopplat.	  Detta	  görs	  samtidigt	  som	  ni	  pratar	  med	  den	  person	  som	  gör	  
kontrollen	  sitter	  vid	  noden.	  	  (Noden	  är	  de	  skåp	  som	  står	  placerade	  vid	  Alboga	  Skola,	  
Sockengården	  i	  Od	  och	  i	  Sibbared)	  
	  
-‐	  Dra	  sedan	  ur	  kontakten	  igen	  så	  att	  mediaomvandlaren	  blir	  spänningslös	  	  
	  
Detta	  kommer	  att	  göras	  först	  o	  främst	  på	  dagtid.	  
	  
Samuel	  kommer	  att	  kontakta	  er	  men	  vill	  ni	  ha	  tag	  på	  honom	  finns	  han	  på	  detta	  
telefonnummer;	  0705-‐58	  10	  50.	  Svarar	  han	  inte	  var	  vänlig	  och	  lämna	  meddelande	  på	  hans	  
telefonsvarare	  	  
	  
När	  det	  gäller	  sommarhus	  eller	  andra	  tomma	  fastigheter	  som	  under	  denna	  period	  inte	  
besöks	  måste	  vi	  på	  något	  sätt	  få	  möjlighet	  att	  komma	  in	  och	  skruva	  upp	  media	  
omvandlaren.	  Det	  kanske	  finns	  någon	  granne	  som	  har	  nyckel	  eller	  om	  ni	  planerar	  att	  
komma	  hit	  någon	  av	  de	  närmaste	  helgerna	  bör	  vi	  få	  denna	  information.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
få	  detta	  testat	  att	  allt	  funkar	  innan	  vår	  leverantör	  lämnar	  över	  till	  oss.	  
	  
I	  stort	  är	  arbetet	  helt	  klart	  i	  Alboga,	  men	  det	  är	  ett	  skåp	  som	  frusit	  i	  Albogaområdet.	  Leran	  
har	  tryckt	  upp	  inne	  i	  skåpet	  och	  slangarna	  har	  frusit	  fast.	  Detta	  skåp	  går	  för	  tillfället	  inte	  att	  
göra	  klart.	  De	  utreder	  vad	  som	  går	  att	  göra	  för	  att	  tina	  detta	  skåp.	  	  
	  
*)	  Mediaomvandlare	  =	  Den	  enhet	  som	  omvandlar	  ljussignalerna	  i	  fibern	  till	  elektriska	  
signaler.	  
	  
Under	  de	  närmaste	  veckorna	  kommer	  vi	  även	  att	  få	  tv-‐boxarna	  levererade.	  Dessa	  kommer	  
troligen	  att	  delas	  ut	  av	  våra	  områdesrepresentanter.	  Vi	  återkommer	  med	  mer	  information	  
om	  detta.	  	  	  


