
 
 
 
 

 
 
      
 

Bredbandsinformation 
Möte i Byan 14 oktober kl 18.30 

 
Måndag den 14 oktober kl 18.30 är det dags 
för infomöte i Byan med representanter från 
Bredbandsbolaget och Optigo på plats.  
 
Kom och lyssna och ta med era frågor om 
kablar, kontakter och tjänsteutbud. Berätta 
för och ta med era grannar.  
 
Sörsams Bredbandsgrupp kommer såklart 
också att vara där. Vi ses i Byan. Observera 
att det tidigare angivna infomötesdagen 
31/10 är ändrad till 14/10 kl 18.30. 
 

Optigo 
Optigo är det företag som kommer att 
montera upp kabelkanaler (kanalisation) på 
våra husfasader och dra fiberoptiska kablar i 
dessa. Det är deras personal som kommer att 
synas på våra tomter och baksidor under de 
kommande månaderna. De arbetar 
tillsammans med ett schaktbolag som 
kommer att stå för grävandet i marken samt 
en projektledare som håller koll på att allt 
går som det ska. 
 

Mediaomvandlaren 
Här följer lite information om den 
mediaomvandlare som kommer att 
installeras i våra hushåll. 
 
Mediaomvandlaren omvandlar supersnabba 
ljussignaler som färdas i de fiberoptiska 
kablarna i marken till någonting som vår 
datorutrustning i hemmet kan förstå.  

Mediaomvandlaren behövs för att 
bredbandstjänsten skall fungera och 
installeras i våra hem av företaget Optigo. 
Bredbandsbolaget står för service och 
support för mediaomvandlaren. 
 

Router 
I avtalet med Bredbandsbolaget ingår även 
en router med trådad och trådlös 
nätverkskapacitet. En router fungerar som en 
skarvdosa. Routern gör att den signal som 
kommer från mediaomvandlaren delas upp i 
fyra sladdar.  
 
Routern har även ett trådlöst nätverk, vilket 
innebär att om du har en trådlös enhet 
(mobiltelefon, surfplatta, bärbar dator) 
behövs ingen nätverkskabel alls. Under 
avtalstiden står Bredbandsbolaget för service 
och support för routern. 
 

Eluttag 
Observera att både mediaomvandlaren och 
routern kräver ström, ett uttag vardera, för 
att fungera. Det är den enskilde 
fastigetsägaren som betalar för 
mediaomvandlarens och routerns 
strömförbrukning. 
 
Mediaomvandlaren kommer att placeras upp 
till fem meter från där fiberkabeln kommer 
in i huset. Om inget annat anges kommer 
fiberkabeln att komma in på samma plats 
som Com Hem kommer in i ditt hushåll på 
idag. Om du vill att fiberkabeln kommer in 
någon annanstans måste detta meddelas 
Optigo innan installationen påbörjas.  



 
 
 

 
 
 
 
 

Vi kommer att få möjlighet att meddela detta 
via det utskick som görs av Optigo i våra 
brevlådor gällande tillträde till våra hushåll. 
 
Vill man ha ytterligare uttag installerade i 
hushållet kommer Optigo att erbjuda detta 
efter projektets avslut. 
 
Bild på mediaomvandlaren och routern samt  
mera information finns på hemsidan 
www.sorsam.se under fliken Bredband.  
 

FAQ (frågor och svar) 
På hemsidan www.sorsam.se under fliken 
Bredband kommer Bredbandsgruppen att 
följa upp inkomna frågor och svar.  
 
Informationen under de olika flikarna 
kommer att uppdateras under projektets 
gång, så håll utkik.  
 
Det kan vara lång kö på tryckeriet ibland, 
men alla som har angett epostadress till 
styrelsen@sorsam.se får aktuell 
information samma dag som något viktigt 
händer. 

 
Gästparkeringsplatser 

Det råder brist på parkeringsplatser i 
Sörskogen. De få platser som finns är 
avsedda för våra gäster. 
 
Som gäster betraktar vi inte de som bor i 
Sörskogen. Gästparkeringsplatserna skall 
således inte upptas av de boendes egna bilar, 

men inte heller av egna eller andras arbets- 
eller firmabilar.  
 

Papperskorgar i lekparkerna 
Styrelsen har beställt en tredje papperskorg 
till området eftersom vi anser att det bör 
finnas en papperskorg intill varje lekplats. 
 
Däremot får vi som bor här hjälpas åt att 
tömma papperskorgarna, eftersom vi inte 
heller i år har budgeterat för tömning. 
 

Fläkt och ventilation 
För nya ägare och de som glömt hur det 
ligger till återges här en viktig påminnelse:  
Man ska inte stänga av takfläkten. 
 
Från och med 2005 har varje fastighetsägare 
själv ansvar för fläkten, ventilationen och 
eventuella reparationer. Mera information 
om fläkt och ventilation hittar ni i Heminfo 
december 2011 som finns på hemsidan.  
 
2012 meddelade Huddinge Ventilation ny 
adress som vi återger här: 
 
Trinntorps Ventilation ab     www.tvent.se 
Spindelvägen 12 
135 67 TYRESÖ 
Tel: 08-770 18 63 
Fax: 08-770 36 67 
Mia: 070 798 75 52 
Conny: 070 493 00 87 
 
Sörskogen, den 25 september 2013 
 

 
Vänliga hälsningar från Styrelsen   

 


