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 Sommarhälsning 2021!
 

                                             

Vi går mot sommar och semester och fiberföreningen vill med detta medlemsbrev önska
alla våra medlemmar en riktigt fin sommar 2021. Föreningen tar samtidigt tillfället i akt att
lämna lite information.

ETAPP 4 – FÖRTÄTNINGSUTBYGGNAD 2020/2021

Vi är i mål! Föreningens 29 nya anslutningar i vår förtätningsutbyggnad togs i drift v 25 –
26, på tidtabell, där driftsättning var satt till 2021-07-01. Med denna utbyggnad har Fiber
Falbygden nu ca 840 medlemmar.

Föreningen vill rikta ett tack till alla områdesansvariga som i inledningen av projektet
ställde upp och delade ut information till fastigheter som ännu inte var anslutna.
Dessutom ett särskilt tack till de områdesansvariga som sedan blev direkt berörda av
projektet eftersom ni fick nya intressenter för anslutning inom era respektive områden. 12
av föreningens totalt 22 delområden berördes av utbyggnaden. Tillsammans fixade vi
detta!

ETAPP 5 – KOMMANDE FÖRTÄTNINGSUTBYGGNAD 2021/2022

Efter sommaren 2021 kommer föreningen så att starta upp nästa förtätningsutbyggnad,
etapp 5. Denna etapp är, såvitt vi nu vet, den sista som kommer att kunna genomföras
med åtnjutande av statligt bidrag. Planerad driftsättning för denna etapp är satt till 2022-
07-01.

https://www.fiberfalbygden.se/?newsletterID=274
https://www.fiberfalbygden.se/?m=bittesandahl@gmail.com
https://www.fiberfalbygden.se/


I skrivande stund finns ett 10 – tal intressenter på kö för att anslutas i etappen.
Föreningen vill be alla våra medlemmar om hjälp att puffa på era eventuella grannar som
ännu inte valt att ansluta sig till vårt fibernät. Får ni då signal om att någon verkar vara
intresserad tar föreningen gärna emot information från er för att kunna förse dem med
informationsmaterial som stöd i deras beslutsprocess. Anmäl gärna namn och adress till
info@fiberfalbygden.se eller per telefon 070-673 00 27.

TELIAS KUNDTJÄNST – FÖR MEDLEMMAR SOM ÄR ANSLUTNA TILL VÅRT
GRUPPAVTAL HOS TELIA – TELIA TRIPLE PLAY

Återigen en påminnelse till alla våra medlemmar om de 020 – nummer till Telias
kundtjänst som vi sedan ca ett halvår tillbaka har fått tillgång till. Dessa nummer
bemannas av handläggare som har en bredare kunskap om Telias gruppavtal än vad
som är vanligt på ordinarie nummer 90200 till kundtjänst.

Felanmälan  020-24 02 50

Support        020-20 20 70

Oavsett vilket nummer ni har behov av att använda inleder ni kontakterna genom att
anmäla att ni tillhör gruppavtal för Fiber Falbygden.

De av föreningens medlemmar som i Tjänsteavtalet har valt alt. 2 ”Eget val” ringer till
respektive tjänsteleverantör oavsett om det gäller felanmälan eller support.
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