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Rutiner: Felsökning/Felanmälan/Överlåtelse m.m. 

1. Felsökning eventuellt Felanmälan 

1. Om inte någon av lamporna på mediaomvandlaren/fiberkonvertern inte lyser så kontrollerar du 

att den är ansluten till ett fungerande eluttag. 

2. Om POWER lyser men inte WAN lampan på mediaomvandlaren/fiberkonvertern, så tyder detta på 

att du har ett förbindelseavbrott någon stans mellan nodhuset och din anslutning. Gör en felanmälan 

till info@lysefiber.se märk mejlet ”Felanmälan (berörd fastighets adress)”. Ange i detta mail adress 

till fastigheten samt ett mobil nummer. Beskriv gärna ditt fel. 

3. Om lamporna på routern inte lyser tyder detta på ett fel antingen i routern eller i dess anslutning. 

Kontrollera att den är ansluten till ett fungerande el uttag. Börja med att stänga av routern och efter 

ca 1 minut startar du den igen (knapp på sidan). Kontrollera att routern är på on läge(knapp på sidan) 

Fungerar det fortfarande inte så ring Telia support. 

Telia Support 90 200 eller Telia Kundtjänst 020-755 766 – Hänvisa till kollektivavtal mellan Telia och 

Lysefiber. 

a. Telia kan nu hjälpa dig genom att bl.a. kontrollera ledningar och utrustning. Om Telia finner att 

felet ligger i Lysefibers nät kommer de att ta kontakt med  Lysefibers kontakt. 

b. Om ni vet med er att inget av ovanstående fungerar och ni har på något sätt utsatt fiberkabeln för 

yttre våld.  Gör en felanmälan till info@lysefiber.se märk mejlet”Felanmälan (berörd fastighets 

adress) , ex.”Felanmälan, Lönnegården 32”. Ange i detta mail adress till fastigheten samt ett mobil 

nummer. Beskriv gärna ditt fel. Lysefiber kommer då att kontakta Eltelnetworks som föreningen har 

serviceavtal med. 

c. Vid avgrävning av kabel. Ta genast kontakt med Johan Oxby alternativt Anders Patriksson 

3. Felanmälan och kostnader; 

Telefonnummer till Telia framgår av din Värdehandling, som du fick av montören vid installationen 

Värdehandlingen kan du behöva ta fram för att kunna svara på eventuella frågor. 

Kostnader för reparation: 

Om reparatören finner att felet; 

a. är i eller före anslutningsboxen på ytterväggen och felet inte kan härledas till dig, så betalar 

föreningen reparationen, annars du. 

b. är i mediaomvandlaren eller routern så skall dessa bytas av Telia (garantiåtgärd). Tänk på att du 

som delägare kan yttra leverantörsgaranti som varar i 2år. 

c. är i fiberkabeln efter svetsningen i ytterväggens anslutningsbox, så får du betala reparationen. Det 

är ju du som har installerat den enligt specifika anvisningar. Det troliga är att glasfibern har fått sig en 

”knäck” och brutits av. 

Har du ringt Telia men de löser inte ditt problem eller om du grävt av kabeln eller har annat 

fiberavbrott så ring Johan Oxby, tel. 0735264173 eller annan styrelseledamot. 
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4. Byte från Gruppavtal till Öppen fiber eller tvärt om. 

Detta byte kan endast göras en gång under avtalstiden. Den bestämda tiden som detta kan ske är 

april samt oktober. Anmälan skall göra till föreningen minst en månad före bytesmånad. Kostnaden 

för detta byte kommer kostnaden tillfalla fastighetsägaren på ca 5750 sek inkl moms. Om ni vet med 

er att ni har valt fel anslutningsform redan nu kan ni mejla info@lysefiber.se . Märk mejlet ”Byte 

anslutningsform, fastighetens adress efter” (ex.”Byte anslutningsform, Lönnegården 32”) och ange 

berörd fastighets adress och det telefonnummer som vi kan nå er på. Helst ett mobil nummer. Samt 

vilken form du har i nuläget och vilken du vill byta till. 

5. Nya anslutningar 

Ni som har gått med i föreningen men bara äger en tomt och tänkt på att bygga på denna, eller har 

valt passiv anslutning . Se till att planera er anslutning. April och Oktober Anmälan skall göras till 

föreningen minst en månad före månaderna april och oktober. Om man planerar att ansluta sig vid 

dessa nämnda månader kommer detta ske grattis. Men skall byte ske vid andra tillfälle kommer 

kostanden tillfalla berörd fastighetsägare till ca 5750 Sek inkl moms. Meddela Lysefiber via mejl 

info@lysefiber.se . Märk mejlet ”Ny anslutning, fastighetens adress efter” (ex.”Ny anslutning, 

Lönnegården 32”) och ange berörd fastighets adress och det telefonnummer som vi kan nå er på. 

Helst ett mobil nummer. 

6. Överlåtelse 

Vid överlåtelse försäljning av fastighet skall ni ta kontakt med vår överlåtelse ansvarige Alf Dahlberg 

via mejl. a.l.dahlberg@telia.com 
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