
Var detta sommarens sista dag?
Indiansommar eller Brittsommar?

Oavsett vad vi kallar den så var det en alldeles underbar sensommardag, som 
hundratal solbrända och förväntansfulla SeniorNetare tagit sig till Hisingen och 
Gamla Lundbykyrkans Församlingslokal, för att träffa gamla bekanta, vänner 
och klubbmedlemmar för en stunds trevlig samvaro och inte minst mer kunskap 
än de hade innan de kommit hit. 

Dagens ämne var ”Det Intelligenta hemmet”, alltså en utveckling av hur vi skall 
kunna anpassa den digitala tekniken för att underlätta vardagens sysslor, men 
även bekvämlighet och mycket mer. Till detta hade vi två kunniga ciceroner. 
Vår egen Lars Palmer som introducerade och förklarade hur och vad vi skulle 
kunna utnyttja redan nu, plus en mycket neutral Com Hem-representant som 
hade lämnat företags-svadan hemma och på ett föredömligt fint sätt presenterade
möjligheterna oavsett leverantör, förslag på olika användningsområden och 
därefter en genomgång av möjligheterna vi har. Lars Palmer inflikade att IKEA 
har ett fungerande startpaket, som på ett enkelt sätt visar hur man går tillväga. 
Det kostar ca 500 kronor, tämligen lättskött och förbättras kontinuerligt.



Den sakkunnige Claes-Håkan Bremberg  startade med att beskriva de 
vanligaste uppkopplingarna för ett hemnätverk, som inkluderar TV, dator, 
skrivare och mobil. Fibernät via kabel (få leverantörer) eller LAN-fiber (fler 
leverantörer), Fiber Koax (slutet LAN) typ Com Hem, Bredbandsbolaget eller 
Telia äger nätet.

Ett s. k. Öppet nätverk kan vara dyrare, men ger fler valmöjligheter. Vissa små 
leverantörer hyr in sig hos de större och kan bli billigare.

Com Hem och Bredbandsbolaget täcker i stort sett hela landet.

Vad skall du tänka på:
Vilka nät finns tillgängliga mobilt eller fast?
Vem äger bredbandet? (leverantör)
Kostnad? Ingår router? Kolla kostnaderna noga!
Hastigheten behöver inte vara så hög om du använder nätet till ”normala” 
funktioner. Starta på en låg tjänst och uppgradera vid behov. 100 megabits kan 
räcka långt för normalanvändaren, men tänk på kostnaden.
Kontrollera att kundsupporten är tillfredsställande, den är din livlina i nöden;
Generellt kan man säga att större leverantörer har bättre support och uppföljning
av ditt problem!

Vad gäller hårdvaran så kolla att den nya utrustningen inte är någon gammal 
version. Kolla också öppettiderna som kan variera.
Placera routern högt - inte på golvet! Det ger bäst resultat.

Efter denna grundliga genomgång följde en intressant frågeomgång, där 
medlemmarnas frågor fick tillfredsställande svar och visade på ett stort intresse.

Vi fick även veta att Com Hem har en Bredbandsskola. Kolla deras hemsida. 
Kanske gäller det även BredbandsBolaget?

En välbehövlig kaffepaus (alltid gott kaffe!) med lika gott tilltugg och livliga 
diskussioner mellan deltagarna följde, varefter Lars Palmer redogjorde för vad 
vi redan kan åstadkomma och styra med våra smarta telefoner. Exemplen kan bli
många, men några förslag var att med smartphonen som fjärrkontroll tända och 
släcka julgransbelysningen, stänga av Tv:n eller släcka ljuset i olika delar av 
huset eller ändra ljusstyrka, färgton på belysning (mys-ljus) etc. 
Begränsningarna ligger oftast hos oss själva, men kan minskas med t.ex. IKEAs 
utrustning. Testa!

Lars varnade också för att bli alltför livaktig/slarvig med uppkopplingar mot 
internet, där det kan finnas fällor. Undersök -med hjälp av bredbandsleveran-
tören vilka risker de har noterat. Den som lyder råd är vis!



På återseende om en månad, med förhoppning om ett lika trevligt möte och 
liknande vackert väder. Som avslutning en liten information om ev. skillnaderna
mellan Indiansommar och Brittsommar. Om egentligen någon! 
Om man undantar bufflarna. Vi ses då                                                     
nolvikarn

Länk till comhem bredbandskola:

https://www.comhem.se/bredband/bredbandsskolan
_______________________________________________________________

Enligt Nationalencyklopedin innebär uttrycket "Indiansommar (amerikansk 
engelska Indian summer), vädertyp som förekommer under hösten i främst 
nordöstra USA. Den utmärks av varmt och lugnt väder med dis och solrök och 
motsvarar ungefär brittsommar."

"Brittsommar är en varm och solig period som infaller under hösten. Namnet 
kommer av den heliga Birgittas dag, brittmässan, 7 oktober. Men det finns inte 
några statistiska bevis eller meteorologiska skäl för att en period med vackert 
väder ofta skulle inträffa just kring detta datum.

Ibland använder man i stället namnet indiansommar. Det kommer av att en del 
indianer i Nordamerika brukade ge sig ut på buffeljakt om det var en solig och 
varm höst."

Det gör inte vi!


