Wifi till Elinelund och Mossängen - FAQ
1. Vad betyder Wi-Fi?
Engelskt ord – förkortning av Wireless fidelity = trådlös naturtrohet
2. Vem äger vad i denna lösning?
Föreningarna äger nätet och abonnenten det som installeras i
stugan.
3. Hur fungerar det?
Vi får en stark (1000 Megabit) signal via fiber till pumphuset varifrån
den vidaresänds med radiolänk via tre mottagare (Ladan,
Pumpstation S och Elinelunds Föreningshus). Den antenn man har
på sin stuga – riktas mot en av antennerna med fri sikt och signalen
går till en router i stugan som strålar ut Wi-Fi signal (mobilt nät).
4. Vad köper abonnenten?
Antenn och router. Kostnad 2500 kr inkl. vid egen installation och
4000 kr inkl. moms inkl. montering.
5. Hur mycket kostar abonnemanget?
Fr.o.m. 2019 kostar det 400 kr/år – faktureras på vårfakturan. 2018
är det gratis för abonnenten.
6. Hur och när beställer man?
Det går bra att beställa nu eller när som helst senare via fastställd
blankett –
Beställning/avtal - som finns på resp. koloniområdes hemsida.
7. Leverans och betalning?
Vi kommer att återkomma till varje beställare med tidpunkt för
betalning och leverans.
8. När kommer det att vara i drift?
Enl. våra planer ska det vara i drift under maj månad.

9. Vad betyder och varför IP-adress?
IP står för Internet Protokol och används för den som behöver en
fast kabel från routern t ex om man har larm, kameror etc.
10. Hastighet?
Vi har en hög ingående hastighet som går att 10-dubbla. Hur det blir
hos abonnenterna beror av hur många vi blir och hur det används.
Det finns ingen riktig sanning i denna värld utan vi får följa upp det
löpande. Leverantören garanterar full funktionalitet hos alla.
11. Fri sikt?
Det är viktigt med fri sikt från stugorna till sändaren. Det kan
innebära antingen att man måste hitta en alternativ plats för sin
mottagare eller att man måste röja. Blir problemet stort ska det
anmälas till resp. styrelse.
12. Vad händer då man säljer stugan?
Utrustningen överförs (enl. nytt avtal) till nye ägaren och
abonnemanget sägs upp varvid köparen kan beställa nytt
abonnemang.
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