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Höstinformation 
 
Då har hösten gjort sig påmind med regn och rusk. Här kommer lite information om vad som är på gång 
i fastigheten.  

 

Vatten i förråd 
I samband med de kraftiga skyfall som har varit, verkar det ha kommit in lite vatten i förrådsgången. De 
förråd som kan vara drabbade är de som ligger bakom och vid sidan om garaget. Vänligen kotrollera så 
att ni inte har blivit drabbade. Har några av era saker blivit vattenskadade ber vi er att kontakta ert eget 
försäkringsbolag. 
 

Hissavstängning 
Hissen på Sibyllegatan 7 kommer att vara avstängd under perioden 27-29 oktober. Under denna tid 
kommer vi att byta ut stengolvet så att vi får ett enhetligt golv i hissen. 
 

Uppdatering av Internetuppkoppling 
Vi har fått en snabbare uppkopplingshastighet i vårt fibernät, från 100 till 1000 Mbit. FiberDirekt som är 
vår leverantör kommer att genomföra en ”Mjukvarureset” av våra fiberkonvertrar i lägenheterna. Själva 
uppdateringen en tar någon minut och sker helt automatiskt. 

Observera att de inte behöver komma in i lägenheterna för att göra detta.  

FiberDirekt kommer att genomföra uppdateringen nattetid så att det blir så få störningar som möjligt. 
De kommer ta några lägenheter i taget för att säkerställa att allt går som det ska.   

Vi återkommer när samtliga enheter har uppdaterats. 

Hur märker jag om fiberkonvertern har uppdaterats? 
Du kan alltid gå in på Bredbandskollen.se och göra din egen mätning. Kommer du upp i 
mer än 100 Mbit/s så har konvertern sannolikt uppdaterats. 

Varför kommer jag inte ens upp i 100Mbit/s trots att konvertern har uppdaterats? 
Skälen är flera… 

• Via en trådlös uppkoppling kommer du sannolikt aldrig upp i 100Mbit/s 
• Åldern på din dator och nätverkskort. Äldre nätverkskort klarar bara 100Mbit/s 
• Har du en router kopplad mellan din dator och fiberkonvertern så kan den påverka 

hastigheten. 
• Hastigheten påverkas givetvis av Internettrafiken generellt (tid på dygnet). 

För att få bästa mätresultat ska du koppla din dator via en nätverkskabel direkt mot fiberkonvertern och 
genomföra mätningen. 

Så här såg det ut för mig, före respektive efter uppgradering. Testen genomfördes på en stationär dator 
med en nätverkskabel ansluten till en router som i sin tur var kopplad till fiberkonvertern via en 
nätverkskabel. 
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Fjärrkontroller till garageporten 
De som har garageplats måste lämna in sina fjärrkontroller till ordföranden i styrelsen senast den 3.e 
november. Detta beroende att vi kommer att göra en mindre justering på den mottagare som tar emot 
signalerna från fjärrkontrollerna. När detta är gjort måste fjärrkontrollerna omprogrammeras. 
Justeringen genomförs den 4.e november och förhoppningsvis så kan ni få tillbaka fjärrkontrollen under 
eftermiddagen/kvällen. Vänligen lägg er fjärrkontroll i ett kuvert märkt med ert namn och 
lägenhetsnummer. 

Under den tid som ni är utan fjärrkontroll, får ni öppna garageporten vid inpassage med hjälp av er 
beröringsfria bricka. Vid utpassage måste ni trycka på den övre SVARTA knappen på lådan som sitter på 
väggen. 

 
 

Hälsningar Styrelsen 
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