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Nu har den detaljerade planeringen av vår uppgradering av Comhem och gruppavtalet kommit
Läs mer på http://www.pingstliljan.se/dokument/comhem-1/
Där finns en fil per gata, välj din gata och leta reda på ditt husnummer. Kontrollera vilken dag din
fastighet är planerad att få uppgraderingen utförd
OBS! Det kan komma att ske omplaneringar, sannolikheten är liten men den finns i alla fall
Kan man inte hantera den tid man fått så kontaktar men installationsfirman och så försöker de att hitta
en annan dag. Man kan också meddela att nyckeln finns hos en "granne"
Kontakt på installationsfirman Jöta är Magnus Juremalm 070-674 59 50 eller via e-post order@jota.se.
Ett enklare paket med frågor som Comhem fått i samband med andra installationer. En del av
instruktionerna nedan, speglar svaren i en idealisk värld, enligt Comhem.
1. Hur djupt ska vi gräva?
40-60 cm tomt/mjukmark. 80cm vid hård jordyta t.ex undergång väg.
2. Ska vi lägga sandbädd i botten?
Ja.
3. Kan det vara nivåskillnader i ”rännan” och i så fall vilken tolerans medges?
Kan vara nivåskillnad men slangen får inte veckas utan skall gå i mjuka böjar. Varje böj försvårar
idragning av kablage/dukt.
4. Vilken typ av rör/slang ska vi använda?
50-slang(50mm inre diameter), grön, med slät insida. Slang behövs inte om ”rännan” är öppen vid
installationstillfället
5. Kan ”rännan” fyllas igen när rör/slang är nedlagd eller måste den vara öppen fram tills anslutningen är
gjord?
Kan läggas igen.
6. Om rännan kan fyllas igen, hur mycket rör/slang ska finnas att tillgå för dem som ska göra
anslutningen vid de två anslutningspunkterna – huset och förrådet?
1 meter i vardera ända. Kommer att kortas av i samband med installation.
7. Finns det andra saker som vi ska tänkta på?
Applicera märkband 10 cm ovanför slangen.
Ta bort större sten vid återfyllnad.
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