
Snart starter vi installasjon hos deg! 

Snart starter vi med installasjon av fiber i leilighetene. Finn din installasjonstid på neste side, og forsikre 

deg om at noen kan være tilstede når montøren kommer. Det gjøres oppmerksom på at dersom vi  

ikke får tilgang til din boenhet, vil det kunne medføre ekstrakostnader for eier. 

Tidspunkt passer ikke: 

Dersom installasjonstidspunkt 
ikke passer, hør gjerne med en 
nabo, venner eller familie om de 
kan låse oss inn og være tilstede 
under installasjonen.  

Stedfortreder må kunne besvare 
eventuelle spørsmål som skulle 
trenge avklaring underveis i  
installasjonen. 

Hvis dette ikke er mulig må du ta 
kontakt med installatør (se  
under), minst 2 virkedager før 
oppsatt tidspunkt, for å finne en 
løsning.   

 

 

Planlagt arbeid: 

Vi legger fiberkabel fra oppgang 
og videre frem til stuen der  
fibermodemet plasseres.  
 
For å få fiberkabelen inn til  
leiligheten og frem til  
fibermodemet må vi borre noen 
små hull.  

Kabel føres langs list, ved gulv 
eller i tak. 

Det er behov for strømuttak der 
fibermodemet plasseres.  

Trådløs ruter kobles til og settes 
opp av montør.  

Montør kan og være behjelpelig 
med å koble opp TV-dekoder. 

Informasjon: 

Husk å flytte unna møbler og 
annet utstyr som kan komme i 
veien for kabelfremføring og  
utstyrsmontering. 

Arbeidet kan være støyende og 
medføre noe støv.  

Vi vil støvsuge/feie opp etter 
arbeidet, men det bes om  
forståelse for at ikke alt støv kan 
tas på denne måten. Rengjøring 
utover dette tas av hver enkelt 
beboer. 

Utslagssår og skader som  
eventuelt oppstår ved boring  
sparkles.  

Det kan oppstå behov for  
maling, og i disse tilfellene er 
det eiers ansvar å utbedre.  

Alle montører skal bære ID-kort. 

For informasjon om oppstartsdato, smittevern og annet se: 

www.obosopennet.no/info/iladalenvi 

Kontaktinformasjon installatør:  

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS 

Telefonnummer: 98 90 44 27 (hverdager 08:00-15:00)  
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