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Nu har det då hänt Bredbandet är inkopplat och detta är en stor händelse här i Roasjö och en 
del av Snärsbo. Inkopplingen har gått bra det har varit några fel men dessa avklaras efter hand 
som  NSI svetsarna finns i byn. Några konstigheter återstår dock men Telia skall komma ut 
till bl.a. Bygdegården som trilskas lite extra. 
Inkopplingen är ju relativt enkel och de saker vi får i huset är lätta att hantera det är ju bara att 
koppla in kablarna rätt. Är det några problem så finns support på Telia på 20-240250 detta 
nummer har ni också på det avtalet ni fick nu när vi startade upp. 
Föreningen har också införskaffat en tång, kablar och kopplingar för datakabel så att ni själva 
kan klara det mesta av kabeldragningen hör av er till undertecknad. 
Ni bör ha en kabel mellan TV boxen och "Tomson en" så at ni inte tappar signal för bästa TV 
bild. Det finns också en trådlös grej att köpa mellan boxen och TV så man slipper sladden. 
Datorn har en trådlös uppkoppling via tomsonen men det är likadant där för att få bästa effekt 
så är en kabel bäst.     
Telefonen måste man ringa Telia och få den överflyttad till IP telefoni och den som inte har 
en fast telefon hemma kan beställa en fast telefon nr.  
Läs era broschyrer som ni fått med eller kolla på Telias eller Roasjö fiber hemsida för att få 
mera information.Under installationen så avhjälper vi de fel som uppkommer. Ring Telia 
Support och se om dom kan hjälpa er dom klarar mycket på distans men kalla inte ut tekniker 
från Telia innan ni har pratat med undertecknad så att NSI (svetsarna) får kolla på det först för 
dom skall överlämna ett riktigt nät när dom är klara. Kommer Telia så kommer det att kosta 
om det inte är deras grejer det är fel på. 
Telia står för allt som ni har i huset den vita inteno och tomsonen svart ruta med blinkande 
lampor dessa byts ut vid fel på dessa. Självklart skall man vara aktsam också om dessa saker 
och dra ur dessa vid risk för åska dom skall inte vara känsliga men är oturen framme så vet 
man inte. När man dragit ur strömmen så tar det några minuter för grejerna att komma igång 
TV boxen laddas upp igen med gula o gröna knappar på rutan datorn tar också några minuter 
på sig. Tänk på att när strömmen är ur dragen till tomsonen så funkar inte telefonen den måste 
ha ström.  Ström måste också noden i Bygdegården också ha och där är det beställt batterier 
som ersättning och också uttag för att ladda dessa med bensin elverk. 
Noden i Redslared går utmärkt jag har inte hört att det krånglat något alls utan allt är frid och 
fröjd. Den västar delen av Redslared inkopplas också nu men just i skrivandets stund har det 
hänt något för det kom inga montörer idag varför får framtiden svara på. 
Fortsättningen är nu att Nod 3 Ringesten startar upp inom en månad med ca 35 abonnenter 
sedan har vi en del medlemmar som av någon anledning fallit mellan stolarna och inte 
kommit med på listorna till Telia eller blivit anslutna efter att listorna gått till Telia dessa 
kommer att anslutas så snart vi kan. 
Snart är vi då färdiga med byggandet och grävandet sedan skall det rulla på av bara farten. 
Pengarna ser rätt bra ut vi håller en budget bra men varit tvungna lyfta en check kredit på 
500.000 innan vi fått alla bidrag och räkningarna på anbudet till kommunen betalats och där 
har vi dryga 700.000 kvar eftersom nätet skall fungera i en månad och alla dokument skall 
vara överlämnade från Bynet innan kommunen betalar detta.  
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