Informasjon/oppsummering fra styret 2016
Det har i 2016 blitt avholdt 10 styremøter og i tillegg driftsmøter og diverse andre møter med
leverandører og samarbeidspartnere. Vi hadde pr. 31.12. 1318 tilknytninger, hvorav 52+16 fra
Kjøvangen. Vi har fått en skjerpet konkurransesituasjon med flere aktører i området vårt i løpet
av 2016.
Gjennomførte arbeider:
-

Begge hovedsentralene (tv og bredbånd) er slått sammen og flyttet til Deør.
Strømtilførselen til sentralen på Deør er oppgradert. Jordfeilen som Hafslund hadde i
nettet ved sentralen på Deør er utbedret.
Kraftigere UPS (backup-strøm) og ny kjøling er montert inn i sentralen på Deør.
På søndre Brevik (Støaveien) er over halvparten av kundene lagt om til fiber. De som
står igjen vil bli lagt over før sommeren 2017.
De nye husene i Kreklingfaret og Jordbærstien er tilkoblet oss.
Nye hus øverst på Husjordløkka er tilkoblet oss.
Store Brevik ble oppdelt i 3 fibersegmenter for bedring av driftsstabiliteten
Kontoret vårt flyttet fra tennisklubben til lysere og større lokaler i sentrum 1. april.
Fra 1.1.2017 byttet vi partner for vakt og servicearbeider i nettet. Vi takker Nettpartner
for godt samarbeide de siste 5 årene, og ønsker NetConnect Norge AS velkommen.

I tillegg er det bl a investert i følgende:
-

-

Diverse serviceoppdrag i nettet
o Nye forsterkere/ombygging/diverse utbedring i
▪ Strømbråtenveien
▪ Blåmeisveien
▪ Havnegata
▪ Labobakken
▪ Løvsangerveien
▪ Kjøttmeisveien
▪ Grevlingstien/Geitestien
▪ Linerleveien
▪ Sagbruksveien/Sponkroken
▪ Norittveien
▪ Husjordløkka 1-71
▪ Husjordløkka 81-89
▪ Stenløkka
Nye fibernoder for segmentering på Store Brevik
Ny infrastruktur (rør) mot Elveveien
Tilkobling av nye boliger/nye boligområder i Kreklingfaret/Jordbærsvingen og øverst
på Husjordløkka.
Nedlegging av rør i forbindelse med annen graving i mange veier på Store Brevik.
Gjennomført kundeundersøkelse
Hatt prøveprosjekt med ekstern helpdesk

Planlagte arbeider i 2017
-

Fiberforbindelse Deør - Son sentrum. Jobben er startet.
Fiberforbindelse til Øståsen. Nedlegging av rør er i gang.
Nedlegging av en del trekkerør i hovedgrøfter på Øståsen. Jobben er i gang.
Vurdere fiberforbindelse Myrsnipeveien – Måkeveien
Infrastruktur på Kolås (vurderes). Mulig utvidelse til nytt boligfelt ila få år.
Infrastruktur på Labo/Strømbråten (vurderes)
Infrastruktur på Skoglundkollen (vurderes)
Vurdere tiltak i deler av Kapellveien/Løkkeveien
Ombygging i Einerveien og Lindeveien. Jobben er bestilt.
Innkjøp av sentral for fiber/PON
WiFi Son sentrum
Annet
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