
Förtätnings-
medlemmar i fd
FÖF: samtliga 
socknar

Tid: Onsdagen den 14 november kl. 18.00-20.00
Plats: Näs Bygdegård. Föreningen bjuder på varmkorv.

Förtätnings-
medlemmar i fd 
BBB

Områdesansvarig Siv Eriksson kommer att åka ut med all utrustningen till er.

Badene, 
Yllestad, 
Ormaslätten, 
Vistorp

Tid: Torsdagen den 15 november kl. 18.00-20.00.
Plats: Skattegården Vistorp. Föreningen bjuder på varmkorv.

Bitte Sandahl <bittesandahl@gmail.com>

Du som valt nya trippeln – dags att hämta router och TV-box!
1 meddelande

Fiber Östra Falbygden Ekonomisk förening <conny.johansson@lofthouse.se> 2 november 2018 10:45
Till: Britt-Marie Sandahl <bittesandahl@gmail.com>

Ser mailet konstigt ut Ändra e-mailadress www.fiberostrafalbygden.se

Medlemsbrev

2018-11-02

Du som valt nya trippelabonnemanget:

Hämta ut router & TV-box
enligt schema nedan
Nedanstående information vänder sig till våra nya medlemmar i utbyggnads- och förtätningsprojektet...

Det nya nätet kommer successivt att belysas, område för område, men vi återkommer om mer detaljerad 
information om exakta veckor och datum. Innan nätet blir belyst kommer Zitius att montera en s.k. 
mediaomvandlare hos samtliga medlemmar. Ambitionen och tidsplanen är fortfarande att alla (exkl Kättilstorp) 
ska vara inkopplade innan jul. 

...och specifikt till dig som valt trippel -abonnemanget.
Du som valt det nya trippelabonnemanget kommer att betala 249 kr/mån Internet 250/100 och ca 25 TV-kanaler 
inkl en del playtjänster samt telefoni. Det lönar sig att äga sitt fibernät! Jämför gärna med vad du skulle få betala 
om du bodde i sta'n!

_________________________________________________________________________

Så här gör du nu:

HÄMTA DIN ROUTER, TV-BOX och FJÄRRKONTROLL
enligt nedanstående schema:

Var 
vänlig 
hämta 
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Åsarp Tid: Onsdagen den 14 och torsdagen den 15 november kl. 18.00-20.00.
Plats: Kronogården i Trädet. Föreningen bjuder på fika.

Trädet Tid: Onsdagen den 14 och torsdagen den 15 november kl. 18.00-20.00.
Plats: Kronogården i Trädet. Föreningen bjuder på fika.

Humla Tid: Torsdagen den 15 november kl. 18.00--
Plats: Humlastugan. Föreningen bjuder på varmkorv m.m.

Fivlered Tid: Onsdagen den 14 november mellan kl 18:00-20:00
Plats: Fivlereds bygdegård

din 

utrustning just vid dessa tillfällen så att områdesansvariga inte behöver jobba extra i efterhand.

EFTER ATT NÄTET HAR BELYSTS
Vi passar på att informera lite om hur du senare går tillväga när du sätter igång ditt trippelabonnemang. Men 
observera – detta kan givetvis inte göras förrän efter att du fått besked om att du har ljus i din fiber. Tidsplan för 
detta skickas som sagt ut senare.

AKTIVERA DITT TRIPPELABONNEMANG
En s.k. aktivering måste göras för att tjänsterna ska kunna användas. Antingen gör man detta på 
www.telia.se/aktivera alt. via Telia chattfunktion eller så ringer du Telia på 90 200. Se vidare info i Telias 
informationsbrev som kommer att skickas till dig senare.

OBS – glöm ej att uppge vid aktiveringen om du vill portera ditt gamla telefonnummer från din nuvarande 
teleoperatör till Telia. Det är också viktigt att det är samma person som nu begär porteringen, som står som 
abonnemangsinnehavare innan. 

KOPPLA IN DIN ROUTER OCH TV-BOX
Några dagar efter att du aktiverat är dina tjänster redo att användas. Du kopplar in din nya router, TV-box och 
befintliga telefoni enligt den instruktion som du får med dig när du hämtar ut din utrustning. 

Information om hur du kopplar in routern hittar du här: Telias wifi-Router
Information om hur du kopplar in TV-boxen hittar du här: TV-box

SURFA, TITTA & RING!
Ditt nya trippelabonnemang för bara 249 kr/mån sträcker sig till 2025-03-31. Tilläggstjänster såsom extra TV-
kanaler och extra apparatur – t ex extra TV-boxar, köper du direkt av Telia på deras hemsida www.telia.se/privat.

Lycka till!
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