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Skadet rør og åpen fiberinstallasjon 

 

Som kjent er det opprinnelig avtalt at ved fiberinstallasjon av HomeNet så skal vi benytte eksisterende rør for 
fremføring av fiber til boenhetene i sameiet.  

Dessverre har vi, som du selv har erfart, støtt på problemer i noen boliger. Rør som er lagt i vegger da sameiet 
ble bygd er tette/skadede, og det har vist seg umulig å benytte disse eksisterende rørene for fremføring av 
fiberen.  

Dette er veldig leit, både i forhold til installasjonen og ikke minst for eiere av boligene som er berørt. Fordi 
problemet er på rør som andre har lagt og disse er inne i veggen, er det ikke noe HomeNet eller vår 
entreprenør Lyn Elektro rår over.  Som forhåpentligvis kjent har styret i Gla Enga Eierseksjonssameie rettet en 
henvendelse til utbygger av sameiet vedrørende disse rørene, men utbygger har fraskrevet seg ansvaret. Det 
er opp til hver beboer om man ønsker å gå videre med klage på rør til utbygger, men all den tid en slik 
klagesak pågår, risikerer man å bli uten Internett hvis vi ikke får installert fiber med åpen løsning.  

Vår entreprenør Lyn Elektro vil gjøre sitt ytterste for at åpen installasjon skal bli så estetisk pen som mulig. Og 
ønsker man ikke kabel strukket fra gangen og inn til stua, hvor hussentralen opprinnelig skulle installeres, er 
en mulighet at fiberkabel strekkes til ønsket punkt i gangen, og hussentralen installeres der. Så kan man koble 
på privat bredbåndsrouter for trådløs oppkobling til Internett. (Det er for øvrig greit å merke seg at dersom 
sameiet på et senere tidspunkt skulle ønske å få TV-tjeneste levert via fibernettet, så må man strekke 
datakabel fra hussentralen til der TV-en står, evt. kan man kjøpe elektronikk for trådløs overføring av TV-
signalet).  

Dersom du likevel kan tenke deg å få fiber installert, kan du ta kontakt med entreprenør på telefon  
900 77 562 (hverdager 8-16) og gjøre avtale om tidspunkt. Lyn Elektro har satt av tirsdag 5. mai og onsdag 6. 
mai til å etter-oppkoble de som ønsker fiber.  

Vi har også en montør på jobb i sameiet fredag 1. mai, mellom 8-19, så hvis du er hjemme kan du prøve å 
kontakte han på samme nummer for avtale om tidspunkt (Det er en mulighet at han kan være vanskelig å nå, 
dersom mange beboere har tatt kontakt før deg).  

Vennlig hilsen 
HomeNet  

Til beboere med skadet rør i Gla Enga Eierseksjonssameie 


