Lei av kabelkaos i borettslaget?
- slapp av, det fikser vi
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Våre
Kortløsninger
om FIBBER
►

FIBBER er et entreprenørselskap som siden 2016 har spesialisert seg på
installasjon og service av elektroniske kommunikasjonsnett for
boligsammenslutninger i Oslo.

►

FIBBER jobber for store teleoperatører og direkte for borettslag og sameier med
behov for å utbedre sine kommunikasjonsnett.

►

FIBBER er lokalkjent i alle deler av byen etter å ha installert fibernett til mer enn
25.000 Oslo-boliger de siste 6 årene.
FIBBER er et selskap av Oslo-folk, med Oslo-folk, for Oslo-folk.

Sven Lombardo, daglig leder

FIBBER
hjelper
Oslos
boligsammenslutninger
å
rydde
Oslos borettslag og sameier er
opp
i kabelkaos
fulle
av utrangerte
kablingsstrukturer
Behovene
for rask og sikker overføring av datatrafikk gjør at stadig flere boligsameiet går
Våre
løsninger
fra gammeldags kabel-TV kabling til fibernett.

Som oftest blir gamle koblingsskap stående igjen med inaktive ledninger og dødt utstyr, og
ubrukelige kobberkabler blir liggende langs vegger og tak i fellesarealene.
Gamle kabler er stygt å se på og øker sannsynligheten for fremtidig feilsituasjoner og brudd
i nettet fordi håndverkere klipper feil kabler i forbindelse med rehabilitering og ulike former
for installasjonsarbeid.
FIBBER har spesialistkompetanse og utstyr som garanterer trygg og effektiv fjerning av
gammelt og sjenerende kabel-TV rot.

Fjerning av sjenerende rot i fellesarealer øker trivsel for beboere, øker
eiendomsverdien og bidrar til å redusere risiko for fremtidige brudd i etablert
fiberinfrastruktur.
FIBBER løser det enkelt og trygt for dere.
Lei av å ha et uvirksomt kabel-TV nett der dere bor?
FIBBER løser det for dere.

Sven Lombardo, daglig leder

Det er enkelt å bruke FIBBER
1

▪ BEFARING OG TILBUD
- FIBBER dokumenterer dagens tilstand ved å ta bilder og registrerer antall etasjer, oppganger
og plassering av gamle kabler og utstyr.
- Måling og analyse for å identifisere inaktive kabler.
- Oversendelse av tilbud med beskrivelse av planlagt arbeid, tidsplan og fast pris.

2

▪ NEDKOBLING
- Fjerning av gamle kabler, utstyr og koblingsbokser.
- Ny branntetting, samt reparasjon og flekkmaling fra eventuelle merker fra fjernet installasjon.
- Bildedokumentasjon av utført arbeid.
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▪ OVERLEVERING
- Ferdigrapport med bildedokumentasjon overleveres til styrets representant.

4

▪ GJENVINNING
- FIBBBER sorterer nedkoblet materiell og leverer det til gjenvinning av spesialavfall.

Ofte Stilte Spørsmål
Det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar….
Hvordan kommer jeg i kontakt med FIBBER for å bestille en befaring?

Er arbeidet som utføres til sjenanse for beboerne?

▪ Send oss e-post på kabelsanering@fibber.no eller ring oss på 21 68 38 00.

▪ Nei, det er minimalt med støy og støv fra arbeidet vi utfører. Kabler

Vi avtaler så tidspunkt for befaring. Befaring av et gjennomsnittlig borettslag
tar ca 30 min og koster ingen ting.

fjernes for hånd. Sparkling og flekkmaling av merker etter gammel
kabel gjøres raskt og er av lite omfang.

Hvor lang tid tar selve jobben og hvor mye krever det av styret?

Blir borettslaget uten TV og internett mens arbeidene pågår?

▪ Vi kommer til avtalt tid og utfører jobben i henhold til avtalt tidsplan. Fjerning

▪ Nei. Vi utfører måling og analyse som sikrer at vi bare tar ned kabler

og istandsettelse i et gjennomsnittlig borettslag tar 1-2 dager. Fjerningen
skjer kun i fellesarealer, dvs oppganger, kjellere, loft og eventuelt utendørs
hvis relevant. Vi skal ikke inn i leiligheter og trenger derfor ikke ha kontakt
med beboere eller styret.

som ikke lenger er i bruk. Det nettet som er aktivt i dag vil fortsatt virke
mens vi arbeider.

Er tilbudet basert på fastpris eller timeforbruk?
Hva gjør dere etter at kabler, skap og utstyr er skrudd ned?
▪ Det avhenger av hvordan de gamle kablene er fremført hos dere. Normalt
sparkler vi skruehull og merker fra festemateriell fra gammel installasjon.
Deretter analyserer vi veggmalingen med Jotuns digitale fargemåler for å
sikre at eventuell flekkmaling løses optimalt i forhold til eksisterende farger.
Til slutt kildesorterer vi det nedkoblede materiellet og leverer det til
gjenvinning - enkelt for dere, bra for miljøet!

▪ Vi utformer et enkelt og lett forståelig tilbud som beskriver hva vi
utfører og hva det vil koste i form av en fast pris, alt inkludert.
Vi setter vår ære i å levere som avtalt.

Dette sier FIBBERs kunder…
«Det er meget sjelden at vi har opplevd så engasjerte,
hjelpsomme fagfolk med topp yrkesstolthet som dere to.
Dere har ytt personlig service som er forbilledlig. Dere
skal ha skryt for vennlighet, fleksibilitet og hyggelig
rådgivning overfor beboerne underveis. Det har også blitt
bemerket av flere at dere har ryddet etter dere. Det er
virkelig ikke noe man forventer, men som blir lagt merke
til og satt pris på.
Som representant for kvartalet, har undertegnede aldri
hatt mindre å gjøre i forbindelse med installasjoner av
noe slag. Det har vært en glede å samarbeide med dere.
At dere i tillegg alltid er blide og hyggelige, gjør at jeg
alltid ser frem til å møte dere igjen - selv om det skjer når
noen har kuttet linja vår! På vegne av 99 kunder i
Gråbeinkvartalet, tusen takk for virkelig topp service!»
Styreleder, Gråbeinkvartalet

«…installed the cables for me tonight
and were very helpful, nice and
(something I have not seen before)
cleaned afterwards.
.. they accommodated the installation
according to my schedule and
managed to come today. Which I really
appreciated as I have a very busy
schedule, and I did not have any
internet yet.»
Beboer, borettslag

«…jeg vil du gjerne skal notere at de
var ikke bare hyggelige, men dyktige og
samvittighetsfulle»
Beboer, borettslag

«.. En kunde i Thorvald Meyers gate 46 som Magne og
Basil var hos i dag ringte og var så utrolig fornøyd med
kjempegod service fra to kjempehyggelige gutter, så hun
ønsket at de skulle få denne tilbakemeldingen ;)»
Prosjektleder, operatør

…og slik ser det ut der FIBBER har jobbet
«Usynlige» føringsveier og fjerning av spor etter gamle kabler

Noen referanseprosjekter for
FIBBERS FTTHbygging

Referanse: Bygård Rodeløkka

Referanse: Bygård Frogner

Kontakt
FIBBER
på e-post kabelsanering@fibber.no
La FIBBER hjelpe
dere
å
ryddeeller
opp telefon
kabel-TV
21rotet
68 38 00 for å få hjelp til å rydde opp i kabelkaos

Du kan lese mer om oss her:

www.fibber.no

