NÅ SKJER DET!!!
Informasjonsbrev til våre bredbåndskunder på Tempelseter
Tempelseterområdet har lenge vært, og er, et område hvor infrastruktur for bredbånd/internett
«henger etter» mange andre hytteområder i regionen. Vi i Krøderen Elektro AS/Norcom Norefjell
AS ønsket derfor å gjøre noe med dette, og bygget derfor i 2007 ut vår trådløse teknologi i området
rundt gamle Tempelseter hotell. Utbyggingen var utfordrende, da god nok infrastruktur for å
komme seg «inn i området» med skikkelige linjer ikke var til stede. Derfor måtte vi løse dette ved å
bruke en lang radiolinje som sender linjer helt fra Prestfoss til Tempelseter (over 3mil i luftlinje).
Dette var en god løsning den gangen, og løsningen er fortsatt i bruk den dag i dag.
Tanken da vi startet i området, var at flere aktører skulle komme inn på markedet der oppe, og at
infrastrukturen ble bedre og bedre med tiden (slik det har vært i andre områder vi har startet). Slik
har det dessverre ikke blitt, og vi har måttet klart oss så godt vi kan, basert kun på løsningene vi
selv har bygget ut. Dette har medført at vi kanskje er blitt litt «hengende etter» hva gjelder dagens
behov for kapasitet.
Vi har i lengre tid arbeidet med våre «hovedlinjeleverandører» (les fiberlinjeleverandører) for å få
frem skikkelige linjer opp til fjellet, for så å kunne tilby abonnementer tilpasset dagens behov til
våre kunder. Dette har vært en langtekkelig og utfordrende oppgave, hvor vi rett og slett ikke har
turt informere våre kunder underveis, da det har vært så mye frem og tilbake vedrørende om det
lar seg løse, og om det i det hele tatt vil lønne seg for alle parter som jo tross alt må få noe igjen for
en slik stor investering.
NÅ ER DET AVGJORT – VI FÅR NYE HOVEDLINJER/FIBER TIL VÅRT NETT PÅ TEMPELSETER!!!
Dette betyr at vi kommer til å tilby abonnementer med vesentlig høyere hastigheter i løpet av
forholdsvis kort tid. Eksakt tidspunkt for når dette blir tilgjengelig for dere å abonnere på, er
fortsatt usikkert, men jobben skal startes allerede nå i september 2022. Denne jobben inkluderer
også flytting av vår mast på «Besserudfeltet», som forhåpentligvis vil gi flere hytter dekning.
Flyttingen av masten betyr at noen få av våre eksisterende kunder må justere sin antenne noen
grader mot den nye masteplasseringen. Masten blir ikke flyttet langt - ca. 40m mer eller mindre
rett Nord for der den står pr. dags dato:

Oppstarten av denne jobben vil bestå i flytting av masten, og vi forsøker å få til en omlegging til
denne uten for mye nedetid for deg som kunde. Dette er arbeid som vil foregå på dagtid, og i
utgangspunktet prøver vi å holde nettet operativt underveis, men noen brudd må regnes med fra
tid til annen. Om ikke uforventede ting oppstår underveis, vil nettet uansett være operativt på
kveld og natt, samt i helg.
Vi håper på forståelse for dette.
Nærmere informasjon om hvilke abonnementspakker som blir tilgjengelige, samt hva som
eventuelt må gjøres hos våre kunder, vil bli utsendt underveis i arbeidet.

Vi gleder oss til å fortsette bredbåndsleveransen på Tempelseter, med hastigheter som innfrir alle
dagens behov og mer!

Med vennlig hilsen
Krøderen Elektro AS/Norcom Norefjell AS

