Bytte til Telia fiber og TV – UKE 48 og 49
Fiber Sør og Telia har inngått avtale om bygging av fiber til Slettheitoppen Borettslag,
inkludert omkobling av hver enkelt leilighet. Vi har allerede startet med forarbeidet, og vi vil
utføre selve omkoblingen i tur og orden i slutten av november / starten av desember. Se
under for nøyaktige datoer som gjelder din leilighet.

En montør må inn i leiligheten din
Fiber Sør må inn i hver leilighet for å sjekke signaler og montere opp den nye fibersentralen,
og den nye TV-boksen fra Telia. Montør vil ta seg tid til å vise deg hvordan den nye løsningen
fungerer, så det er en fordel at du er hjemme den dagen vi kommer.
Dersom du IKKE har anledning til å være hjemme på installasjonsdagen, leverer du nøkkelen
til vaktmester – eller i vaktmesters postkasse i din blokk. Vi må inn den dagen som
presenteres nederst på dette skrivet!

Vi følger selvsagt myndighetenes retningslinjer i forbindelse med Covid 19.

Nytt og gammelt utstyr
Telia fibersentral blir montert på samme sted som det gamle utstyret. Fint om du rydder god
plass rundt dette før vi kommer. Alt det gamle utstyret fra Canal Digital/Telenor må
returneres til Telenor, se egen informasjon fra Styret/Telenor ang. dette.

Datoen vi kommer til deg
Montørene vil begynne «fra en kant» på morgenen og jobbe seg gjennom alle leilighetene
den dagen så fort det lar seg gjøre. Derfor er det ikke sikkert vi kommer inn til deg helt fra
morgenen av. Sett evt. en post-it lapp på døren din med beskjed dersom du må ut et ærend
e.l.
Adresse

Leilighet

Dato

Slettheiveien 41
Slettheiveien 41
Slettheiveien 37
Slettheiveien 37
Slettheiveien 45
Slettheiveien 45
Slettheiveien 49
Slettheiveien 49
Slettheiveien 53
Slettheiveien 53

1, 2, 3, 4 og 5. etasje
6, 7, 8, 9 og 10. etasje
1, 2, 3, 4 og 5. etasje
6, 7, 8, 9 og 10. etasje
1, 2, 3, 4 og 5. etasje
6, 7, 8, 9 og 10. etasje
1, 2, 3, 4 og 5. etasje
6, 7, 8, 9 og 10. etasje
1, 2, 3, 4 og 5. etasje
6, 7, 8, 9 og 10. etasje

Mandag 23. nov 08:30-16:00
Tirsdag 24. nov 08:30-16:00
Onsdag 25. nov 08:30-16:00
Torsdag 26. nov 08:30-16:00
Fredag 27. nov 08:30-16:00
Mandag 30. nov 08:30-16:00
Tirsdag 01. des 08:30-16:00
Onsdag 02. des 08:30-16:00
Torsdag 03. des 08:30-16:00
Fredag 04. des 08:30-16:00
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