
Hej alla medlemmar!

Ändrade avgifter
Vid årsmötet den 15 april 2018 beslutades om ändringar av nätavgifter vid aktiv eller vilande 
anslutning.  
För aktiv anslutning blir nätavgiften 65 kr/månad. Avgiften är momspliktig!
För passiv anslutning utgår ingen avgift. Anslutningen kopplas från nätet 2018-06-30 och återan-
sluts för en kostnad av 1000 kr (inkl moms) med 3 månaders leveranstid.  Om man vill ha en pas-
siv, vilande anslutning ska detta anmälas till styrelsen med namn, medlemsnummer och fastig-
hetsbeteckning senast 2018-05-30. Ej anmälda anslutningar betraktas som aktiva och faktureras 
med 65 kr/månad fortlöpande från 2018-07-01.

Mediaomvandlaren ska alltid vara elektriskt inkopplad  
Mediaomvandlaren vid en aktiv anslutning ska alltid vara elektriskt ansluten, även vid bortavaro 
från huset. Anledning till detta är att vi vill kunna kolla förbindelsen från nodhusen och då måste 
mediaomvandlaren vara inkopplad.

Störningar i TVn
En del medlemmar har störningar i TV-systemet som tex långsam växling mellan program, pix-
lande TV-bild, kortare eller längre avbrott. 
Det är viktigt att TV-boxen har anslutning med routern med datakabel av god kvalitet, alltså 
ingen annan form av överföring (trådlöst med bryggor eller via adaptrar och elnät).
Ett tips som framkommit är att man kan koppla direkt mellan mediaomvandlarens datauttag och 
TV-boxen med en bra datakabel i stället för att gå via routern.

Totalavbrott den 14-15 april
Vi drabbades av ett totalavbrott i hela vårt nät med början kvällen den 14:e april. Nätet kom i 
gång strax före kl 10 den 15:e. Problemet berodde på avbrott i strömförsörjningen av nodhuset 
vid Kårehogen som i sin tur löste ut huvudsäkringen. Vi ska koppla in reservkraftsaggregat och 
sekvenserade startanordningar som kommer att förhindra denna typ av händelser i framtiden. 
En lärdom är att vi i styrelsen måste lägga upp rutiner för hur vi ska agera och informera vid 
större driftsavbrott. 

Hemsidan 
Vår hemsida uppdaterades i höstas och fick en medlemsavdelning. Vi informerade i förra med-
lemsbrevet om hur man loggar in:
”Du ska gå in på www.malostrommarfibern.se och logga in enligt följande:
Användare: din epostadress
Lösenord: fiberlösenordet2017malöströmmar och därefter ska du skapa ett eget lösenord.”

På hemsidan finns uppdaterad info och möjlighet att se och vid behov ändra på de kontaktupp-
gifter som föreningen har om var medlem.

Vänliga hälsningar
Styrelsen      Den nya styrelsen presenteras på nästa sida.

     Medlemsbrev nr 27
      2018 04 21

Malö strömmarfibern
  Malö • Flatön • Ängön • Morlandadalen



Styrelsen

Peter Fäldt  ordförande   peterfaldt@telia.com
Sten Fredholm vice ordförande  sten.fredholm@gmail.com
Björn Svensson kassör    bgs@flaton.se
Sven Jansson  sekreterare   sven.jansson@flaton.se
Liselott Nilsson myndighetskontakter  k.liselott.nilsson@gmail.com
Marcus Åkesson tekniska frågor i nätet marcus@akesson.cc
Lennart Arvidsson  tekniskt stöd   lennart@flaton.se

 


