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Beställning till Bäck Installation AB av LAN-nät i enskild 
fastighet. 

Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner (SKC) har tecknat ett avtal med Com Hem om leverans av 

tjänster i ett nytt fibernät.  

När grundinstallationen av fibern görs i din fastighet kan du samtidigt beställa, men själv bekosta, installation av 

ett så kallat LAN-nät hos dig.  

Behovet av ett LAN-nät kan bero av vilket val av tjänster från Com Hem som du kommer att göra. För olika 

tjänster används olika utrustningar som t ex Telefonibox och TV-boxar(TiVo). För att dessa ”boxar” skall kunna 

kommunicera med varandra måste de anslutas via en kabel. I det här fallet kallas kabeln ett LAN-nät. Genom att 

installera fasta ”datauttag” i ditt hus eller lägenhet, slipper du kablar som ligger på golvet till de olika ”boxarna”. 

Datorer, Telefonibox och t.ex. TiVo-box behöver anslutas till mediaomvandlaren som vi sätter upp vid 

installationstillfället och det är från mediaomvandlaren som man bygger ut LAN-nätet. 

Vi erbjuder följande alternativa lösningar i ditt område. 
 

Alternativ 1: Utan mediaskåp 
Installation av ett eller flera datauttag från installerad mediaomvandlare.  
Mediaomvandlaren placeras normalt vid ditt första inkommande antennuttag. Från mediaomvandlaren 
installeras ett eller flera datauttag, typ ”RJ45” på överenskommen plats.  
I priset för 1st datauttag ingår installation av 1st enkelt ”RJ45-uttag” inklusive monteringsram, 
kabelkanal och ”KAT-6 kabel”. 
Pris för 1st datauttag med kabeldragning upp till 15m. 1 800 kr inklusive moms. 
Pris för 1st datauttag med kabeldragning upp till 25m. 2 400 kr inklusive moms. 
Pris/st för ytterligare datauttag vid samma installationstillfälle: 1 500 kr inklusive moms. 
 

Alternativ 2: Med mediaskåp 
Installation av ett eller flera datauttag från installerat mediaskåp.  
Vi monterar ett mediaskåp på överenskommen plats. Drar fram el-anslutning till mediaskåpet från 
befintligt vägguttag, kopplingsdosa eller ledig grupp i elcentral. Installerar en koaxialkabel från 
mediaomvandlaren i mediaskåpet till första inkommande antennuttag. Installerar ett eller flera 
datauttag, typ ”RJ45-uttag” på överenskommen plats.  
I priset för 1st datauttag ingår installation av 1st mediaskåp, elanslutning av mediaskåpet, 1st enkelt 
”RJ45-uttag” inklusive monteringsram, kabelkanal och ”KAT-6 kabel”. 
Pris för 1st datauttag med kabeldragning upp till 15m. 4 000 kr inklusive moms. 
Pris för 1st datauttag med kabeldragning upp till 25m. 4 600 kr inklusive moms. 
Pris/st för fler datauttag vid samma installationstillfälle: 1 500 kr inklusive moms. 
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Sätt ett kryss för den hjälp som du behöver. 

  
o Alternativ 1; Installation av datauttag från mediaomvandlare.   Antal______st. 

 

o Alternativ 2; Installation av datauttag från mediaskåp  Antal______st. 

 
 
I priset för installation av extra datauttag ingår arbetstid samt allt material för att utföra installationerna 

(förutom Com Hems produkter som du själv beställer). 

OBS! Vi rekommenderar dig att skicka in beställningen i god tid till oss om du vill beställa en installation. 

Installationen kommer utföras i samband med att övrig fiberinstallationen görs i ditt område. 

En underskriven beställning innebär att jag även godkänner att en kreditkontroll får göras av Bäck Installation AB. 

Jag beställer härmed ovanstående installationstjänster 

Underskrift______________________________________________  

Namnförtydligande________________________________________           

 Adress__________________________________________________ 

 Postadress_______________________________________________ 

 Telefon__________________________________________________       

 Personnr_________________________________________________ 

 
 Beställningen scannas in och mailas eller skickas per post till: 
 Bäck Installation AB 
 Att: Fredrik Norrljung 
 Flygfältsgatan 12 
 128 30  Skarpnäck 
 
fredrik.norrljung@backinstallation.se 
    
Eventuella övriga frågor kan besvaras på informationsmötet.                                          
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