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Sommaren är här igen och det har återigen blivit dags för fiberföreningen att önska våra
medlemmar en riktigt fin sommar. Som vanligt gör vi det tillsammans med diverse
information. 

ETAPP 5 - FÖRTÄTNINGSUTBYGGNAD 2021/2022 

Vår sista planerade förtätningsutbyggnad avslutades på tidtabell 2022-06-01, då 15 nya
medlemmar kunde gå i drift. Utöver dessa finns fyra anslutningar som inledningsvis ska
vara passiva. Med 19 nya medlemmar i denna sista etapp så har föreningen totalt 856
medlemmar. 

Föreningen vill passa på att rikta ett tack till områdesansvariga i de delområden som har
berörts av förtätningsutbyggnaden. Utan era insatser hade genomförandet inte gått lika
smidigt! 

IDENTIFIERINGSALTERNATIV I KONTAKTER MED TELIAS GRUPPSUPPORT 

Den absoluta merparten av föreningens medlemmar har valt gruppavtalet Telia Triple
Play. Av olika skäl kan det finnas behov att kontakta Telia, exempelvis vid felanmälan
eller supportärende.  

I sådan kontakt används vanligtvis identifiering med Mobilt Bank ID. Om sådant inte finns,
kan medlem ansöka om s.k. personlig kod. Det kan också vara fråga om att medlem
behöver kontakta Telia, exempelvis för anhörigs eller dödsbos räkning. 

Klicka här för tydliga instruktioner. 

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU FLYTTAR   

https://www.fiberfalbygden.se/?newsletterID=290
https://www.fiberfalbygden.se/?m=bittesandahl@gmail.com
https://www.fiberfalbygden.se/
https://www.fiberfalbygden.se/static/webfiles/identifieringsalternativ_i_kontakter_med_telias_gruppsupport.pdf


Pågående gruppabonnemang, Telia Triple Play, är knutet till fastigheten och förs över till
ny ägare under kvarvarande abonnemangsperiod (t.o.m. 2025-03-31). När du säljer din
fastighet behöver föreningen och Telia därför omgående information om ägarbyte. Du
hittar viktig information om nödvändiga åtgärder för såväl avflyttande som ny ägare på
föreningens hemsida www.fiberfalbygden.se. På startsidan klickar du i rutan "Vad ska du
göra vid ägarbyte och byte av hyresgäst". 

Vid ägarbyte lämnas router, TV - box och fjärrkontroll kvar. Utrustningen, såväl som
abonnemanget, tillhör fastigheten. 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 2022 

Protokoll från stämman presenterades 2022-06-03 på föreningens hemsida,
www.fiberfalbygden.se, under inloggning till medlemsportalen längst ned i vänstra
spalten. Se under rubriken Protokoll - styrelse/stämmor. 
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