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Høydalsmo 05.09.2016 
 
 

Nå starter fase 2 av utbyggingen av fiber til kunder 

i Stemtjønn / Kyrkjebygdheia i Nissedal 

Du er blant de som har takket ja til Altibox fra Telefiber. Det er derfor veldig hyggelig å kunne 

fortelle deg at vi nå i hovedsak er ferdig med å etablere hovedkablene til hyttefeltet i 

Stemtjønn / Kyrkjebygdheia i Nissedal 

Vi trenger nå tilgang til hyttene for å blåse fiberkabelen siste stykket fra El-skap ved 

tomtegrense og inn til hytta. 

Til flertallet av hyttene er det lagt strømkabel i bakken. På denne kabelen vil det normalt 
være et 8 mm rør som er beregnet å blåse fiber i. Dette røret må være avsluttet i eller ved 
sikringsskapet i en veggboks. Her vil det bli plassert en fiberboks for kobling mot innvendig 
kabel. Fra denne boksen må du selv legge kabelen som inngår i startpakka frem til en 
fiberkontakt hvor Altiboks sin hjemmesentral skal monteres og tilkoples. Her må det også 
være strømkontakt. Hvis du av forskjellige grunner ikke ønsker eller kan gjøre dette selv må 
telefiber kontaktes, se info under. 

Hvis du ikke finner eller har rør på strømkabelen, må du selv grave trekkrør fra tomtegrense 
/ elskap inn til hytta. Rør til dette fås utlevert gratis ved henvendelse til anleggsleder. 

 

Under fase 2 av utbyggingen kan vi trenge tilgang til hytta flere ganger. Vi har to alternativer 
til dette; 

 

 Hytteeier har, eller etablerer, nøkkelkodeboks med nøkkel på hytta. Kode til denne 
må oppgis til servicesenter i VTK bygg på Sundsmoen i Treungen. 

 Hytteeier kvitterer inn nøkkel til servicesenter i VTK bygg på Sundsmoen i Treungen. 
Nøkkel blir værende her til installasjonen er ferdig. 

 

Startpakken blir ditt viktigste verktøy for å installere Altibox hjemme hos deg. Den 

inneholder en forklaring på alt du trenger å vite i forbindelse med oppkobling. Denne fås 

utlevert gratis hos servicesenter i VTK bygg på Sundsmoen i Treungen. 

Husk at fiberrøret som kommer inn i hytta må være tilgjengelig og at startpakka er montert 

for at oppgitt tilkoplingspris er gyldig. Gi beskjed til servicesenter når dette er ok! 
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Når alle kabler i bakke og hus/hytte er installert vil 3. og siste fase begynne. Da vil signalet bli 

satt på og alle tjenestene være tilgjengelige. Vi kommer tilbake med mer info og tidspunkt 

for dette 

Det er viktig at ordning med nøkkelkode eller nøkkel iverksettes så raskt som mulig slik at 
installasjonen i din hytte ikke forsinkes. 

 

Se vedlagte skisse  på innvendig kabling.  Samme info finner du på våre hjemmesider 

www.telefiber.no 

 

Kontakt info : 

Servicesenter i VTK bygg på Sundsmoen i Treungen, utlevering av startpakke samt 
innlevering av nøkkel eller kode for nøkkelboks. 

Jan Arild Lauvland.  35079305   man-fre 08.00 – 15.30      jal@vtk.no 

Lise Kildal, telefon 35079302, tirsd 8.00 -11.30, onsd-torsd  08.00 – 15.00   lk@vtk.no 
 
Prosjektleder  Telefiber AS:    Knut Ove Fidje,        tlf. 41412000         kof@telefiber.no 
  
Anleggsleder  Telefiber  AS:   Øystein Konnestad, tlf.  41630257         ok@telefiber.no 
 
Altibox kundesenter: 35 02 50 50              altibox@notodden-energi.no 
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