
  2015-08-23 

 

Postadress: 

Guldvägen 5 

907 50 Umeå 

Besöksadress: 

Guldvägen 5 

907 50 Umeå 

Kontakt: 

Tel: 070-3037836 

E-post: bredband@carlslid.se  

Organisationsnr: 

769611-6677 

Carlslids Bredband Ek. för. 

 

Medlemmar i Carlslids Bredband Ekonomisk Förening 
 

Hej! 

 

Under hösten så kommer vi att genomföra två projekt som kommer att påverka er: 

Byte av mediaboxar i alla fastigheter 

På en vägg i er fastighet har ni en mediabox/fiberkonverter (en vit låda) för att koppla in 

dator/router och TV. De gamla mediaboxarna från 2005 har passerat den tekniska livslängden. 

Några av er har under senaste året fått er mediabox utbytt då den förra gått sönder. 

 

Styrelsen har beslutat att byta ut alla gamla mediaboxar till en nyare modell som 

förhoppningvis ska hålla ett bra tag framöver. Vi har uppdragit åt Elitservice i Umeå AB 

(556748-0776) att byta mediaboxar i alla fastigheter. Detta kommer att påverka er på följande 

sätt: 

 Elitservice kommer att kontakta varje fastighetsägare som fortfarande har en gammal 

mediabox för att komma överens om tid för byte. Normalt är det dagtid som gäller. 

Om ni inte kan vara hemma så får ni försöka lösa nyckelfrågan på bästa sätt. 

 En installatör från Elitservice kommer att besöka er på överenskommen tid. Bytet 

beräknas ta mellan 30 och 60 minuter. Ni kommer att tappa internet och TV i några 

minuter just före bytet (och så klart under själva bytet). 

 Kostnaden för bytet tas från pengar som vi i Carlslids Bredband lagt undan under åren 

för att ha råd att byta föreningens utrustning när det behövs. Ingen avgiftshöjning 

behövs. 

 Det finns ingen möjlighet att byta placering av mediaboxen. Den nya behöver sitta på 

samma ställe som den gamla. Det är där som fibern kommer in i fastigheten. 

Observera att den nya mediaboxen är lite mindre än den gamla och måste placeras lite 

längre ner pga fiberingången så eventuell otapetserad vägg kan komma att synas efter 

bytet. 

 Vi kommer inte att byta mediaboxar i de fastigheter som redan har fått en mediabox av 

den nya modellen. Den nya modellen har TV-uttaget till vänster, de gamla 

mediaboxarna hade TV-uttaget till höger. 

 Mediaboxbytet planeras påbörjas i mitten av september. 

 

Innan året är slut måste alla boxar vara bytta. Efter årsskiftet kommer vi inte att kunna 

leverera internet till de gamla boxarna längre så därför är det viktigt att alla mediaboxar byts. 
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Ingrävning av nya medlemmar i Carlslids Bredband 

Vi hälsar 10 nya medlemmar välkomna! Det är roligt att fler ansluter sig. Föreningen får 

därmed en starkare ekonomisk bas att stå på i framtiden. De 10 nya medlemmarna 

(fastigheterna) kommer att grävas in under början av hösten med start under nästa vecka. De 

nya medlemmarna är Guldvägen 12, Guldvägen 17, Guldvägen 18, Silvervägen 35, 

Silvervägen 39, Silvervägen 44, Kopparvägen 32, Kopparvägen 42N, Kopparvägen 42R samt 

Kalkvägen 7. 

 

Vi har även för detta projekt uppdragit åt Elitservice att göra jobbet. 

 

Redan befintliga medlemmar kommer att påverkas av detta på följande sätt: 

 

 Vi kommer att gräva i närheten av de nya medlemmarna. Om ni bor i närheten av 

dessa så kommer ni att märka av det när grävmaskinen är där och gräver. En tid före 

och efteråt kanske ni märker personer (oss i styrelsen eller Elitservice) som springer 

omkring där. 

 Vi kommer med största sannolikhet inte att behöva gräva på befintliga medlemmars 

tomter. Vi kan däremot behöva gräva just utanför tomtgräns på vissa ställen. Om 

någon har ”förlängt” tomten ut på samfällighets- eller kommunal mark och vi 

upptäcker att det kan bli ett problem med grävningen så kommer vi att kontakta er. 

 

 

Vi hoppas att ni är nöjda med servicen ni får genom att vara medlemmar i Carlslids Bredband. 

Om ni vill påverka eller engagera er så får ni gärna kontakta styrelsen eller komma på nästa 

årsmöte (i början av 2016). Hösten kommer att bli en spännande tid! 

 

Vi ska försöka hålla vår hemsida, www.carlslid.se, uppdaterad med vad som händer, håll 

utkik där! Om ni inte kommer från Carlslid Bredbands eget nät kan ni logga in med användare 

carlslid och lösenord bandbredd. 

 

Styrelsen i Carlslid Bredband 


