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Medlemsbrev

2019-03-29

Kättilstorp - Diverse information
Först vill vi inleda med att tacka för i går! Det blev en bra kväll vid utlämningen av routrar och TV -boxar i 
Bygdegården. Berörda medlemmar hade hörsammat kallelsen, och det gjorde att utlämningen gick väldigt smidigt. 
Tack för det, och stort tack till områdesansvariga i Kättilstorp som gjorde kvällen möjlig!

OM DU BEHÖVER LITE MATJORD TILL ÅTERSTÄLLNING I TRÄDGÅRDEN
Om någon behöver komplettera med matjord vid återställning i trädgården kommer det att finnas att hämta på gamla 
lekplatsen (Grönelundsgatan/Villagatan) fr.o.m. tisdag i nästa vecka.

NÄR DIN FASTA TELEFONI SKA PORTERAS SENARE
En sak vi vill uppmärksamma er på redan nu: När den fasta telefonen vid aktiveringen hos Telia ska flyttas till 
trippelabonnemanget senare i april – är det en förutsättning att den person som står för trippelabonnemanget också 
är densamma som står på det tidigare telefonabonnemanget (detta oavsett tjänsteleverantör). 

Om du inte har det så i dag, rekommenderar vi att ni redan nu gör den ändringen hos nuverande operatör, dvs. i god 
tid innan aktiveringen av trippelabonnemanget hos Telia.

TROLIG TIDPUNKT FÖR DRIFTSÄTTNING
Sedan vintern släppte sitt grepp om oss har jobbet flutit på fantastiskt bra. I nuläget pekar det mot att samtliga 
delområden (område 1–5) i tätorten kan räkna med att vara i drift 2019-05-01. En liten brasklapp vill vi ändå skicka 
med, så säg inte upp dina andra abonnemang till just det datumet, utan låt dem för säkerhets skull överlappa 
åtminstone en månad.

FIBER FALBYGDEN - ÅRSSTÄMMA 25 APRIL
I den gångna veckan har föreningen i medlemsbrev via mejl inbjudit till föreningens årsmöte den 25 april kl. 19.00. 
Inbjudan finns även på föreningens hemsida www.fiberfalbygden.se under rubriken Senaste Nytt. Det har varit ett par 
fantstiska år i föreningen och vi passar på att tillsammans med årsstämman också fira vårt nu i det närmaste 
avslutade utbyggnadsprojekt och fusionen mellan Fiber Östra Falbygden och Börstig och Brismene Bredband till 
Fiber Falbygden.

OBS att vi, då föreningen bjuder på förtäring, behöver er anmälan om deltagande senast den 17 april. 
Anmälningsformulär finns i anslutning till inbjudan. Föreningen hoppas förstås på god uppslutning på vår årsstämma!

Hjärtligt Välkomna!

PROBLEM ATT TA DEL AV MEJL FRÅN FÖRENINGEN
Lite då och då får vi signaler om att en del inte får utsända medlemsmejl. Föreningen kollar naturligtvis vid varje 
felanmälan att de mejladresser ni anmält finns i föreningens register. Vår mailleverantör jobbar också kontinuerligt 
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med tekniken så att våra utskick inte ska stoppas av branschens allt snävare spamfilter. En tänkbar och vanlig orsak 
till att mail inte når fram är det spamfilter du själv styr över. De flesta hittar faktiskt till slut saknade utskick i sin egen 
skräpkorg. 

Ingenting är hundraprocentigt tyvärr. För att spara pengar, tid och resurser så kommunicerar Fiber Falbygden endast 
digitalt. Nyheter och annan viktig information publiceras konsekvent på vår hemsida i "Nyhetsspalten" till 
höger och det är därför alltid upp till medlemmen själv att tillgodogöra sig information den vägen.

––––

Nu håller vi tummarna för en smidig avslutning på byggprojektet i Kättilstorp och att alla kan vara igång om en 
månad!
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