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Avtalsförlängning 6 år    
Tillsammans med övriga föreningar inom Bräcke Fiber Ideell förening har vi 
kommit överens med Telia om att förlänga våra abonnemangsavtal med 6 år. 
Det blir oförändrade priser! 
369:- kollektivt 3-play (Internet, TV lagom, Bredbandstelefoni) per månad 
Hastigheten höjdes till 250/250 från 2020-02-01 
Eller: 
46:- öppen fiber med TV start (bara ca 7 TV kanaler) 
Vi får 1 ny TV box och för oss med 369: - avtal även 1 ny Router. Vi har haft ett antal 
utdelningstillfällen under mars och april. Av naturliga skäl har de av er som inte är 
permanentboende haft svårigheter att komma på dessa, dels pga. avstånd dels den rådande 
pandemin som satt käppar i hjulen. 

För er som ännu inte kunnat hämta så kan ni höra av er till vår mailadress 
medlemsregistret@bodsjofiber.se, så kan vi mejla över avtalet så kan ni skriva 
på och sända tillbaka via mail eller med posten. När föreningen fått åter det 
underskrivna dokumentet ser vi till att utrustningen kommer till er. Men inser 
att alla inte kan mejla, i så fall ringer ni Hans på 0693 66 20 80 eller Hennie på 
070 356 30 46 eller Kjell på 0693 540 22 så enas vi om hur ni kan skriva under 
och sedan få er utrustning. 
 
Vi kör även en ytterligare utlämning lördag 27 juni 2020 12.00 – 14.00 
Hantverkshuset vid Hunge Folkets Hus 
Köa i bilen, vi vinkar in er 1 och 1, ni får skriva på avtalet samt får ut utrustningen. 
 
Hans, Hennie och Kjell finns på plats och kan svara på dina frågor! 
Ta med egen penna!  Toaletterna på Folkets Hus kommer att vara öppna 😊😊 
 
För er som har passat på att byta upp er (från 46:- till 369:- ) så har vi ännu inte 
fått er utrustning. Och inte heller datum för när uppgraderingen kommer att 
ske. Men vi kontaktar er så snart vi vet besked. 
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Byta avtal 
Nu när vi är inne i den nya avtalsperioden med Telia har vi fått till en sänkning av kostnaden 
för att byta avtal, nu kostar det 3 000: - (tidigare 4 500:- ) och vill du byta så kontakta 
föreningen (medlemsregistret@bodsjofiber.se ) vi lämnar in bytesönskemålen till Telia 4 
gånger per år och de genomförs normalt inom 6 månader. Som tidigare är avtalsbyten vid 
dödsfall utan kostnad, men även där tar det upp till 6 månader innan ändringen sker. 
 
-  Autogiro 
Bekvämt och säkert att betala är via autogiro men observera att det är två olika bg. 
Medlemsavgift till bg 165-9440 
Abonnemang    till bg 561-5786 
När du byter Bank kom ihåg att tala om för din nya Bank att de skall flyta 
BÅDA autogiromedgivandena till ditt nya konto hos dem. 
  
-  Felanmälan 
Om det är fel på fibern, alltså internet, TV ring 90 200 Telia 
men om det är ledningsfrågor/-skador kontakta Skanova via 
app eller 020-50 50 00 (020-50 50 02 jourtid)   
 
Om problem efter avbrott följ detta schema 
Gör all utrustning strömlös och sätt på den i rätt ordning. 

1. Väggen -Media konvertern CTS,  
2. Routern (svart, nya vit)  
3. Digitalbox (TV box)/dator.  Vänta ca 5 min mellan varje box 

 
- Kontaktuppgifter 
 medlemsregistret@bodsjofiber.se   eller 0693-66 20 80   
www.bodsjofiber.se  FaceBook: Medlemmar Bodsjö Fiber 
 
Tänk på att du som har det kollektiva avtalet via föreningen (369:-/mån) kan komplettera med 
högre hastighet och fler TV kanaler via Telia. Enklast via Telia ”mina sidor” eller ring 
90 200. 
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Fiber Information 
Denna information som vi publicerar i Bodsjöbladet, läggs också upp på 
föreningens hemsida www.bodsjofiber.se  
Och vi har nu även skapat en funktion så att ni som vill kan ”prenumerera” på 
de Fiberinformations sidor som publiceras i Bodsjöbladet och som ligger på 
hemsidan. Sänd bara ett mejl till prenumerera@bodsjofiber.se  skriv 
”Prenumeration på Fiberinfo” i rubriken.  
 
Årsmötet 2020  
Är fortfarande skjutet på framtiden, pga. det rådande läget. Vi återkommer så 
snart vi vet besked om när och hur det kan genomföras på ett säkert sätt. 
 

Kartläggning ej anslutna fastigheter 
Hennie och Håkan jobbar med att kartlägga samtliga ej anslutna 
fastigheter/byggnader inom vårt område. Det som dokumenteras är avståndet 
till närmsta anslutningsskåp. Anledningen är att vi vill stå rustade om det 
kommer en möjlighet att söka stöd för anslutningar. 
Äger du en fastighet och är intresserad av att ansluta den till vårt nät, sänd ett 
mejl till medlemsregistret@bodsjöfiber.se, eller prata med Hennie på 070 356 
30 46 

 

Med vänliga hälsningar   
Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening 

medlemsregistret@bodsjofiber.se  0693-662080 

Styrelsen 
Ola Hanneryd,  ordf   Hennie van Scherpenzeel,  v ordf 
Hans Cederberg,  kassör  Barbro Norberg, sekreterare 
Jeanette Edin Birgersson  Håkan Levin 
Hans Olausson   Tommy Hagström 
Ulf Modén       
Inez Gustavsson, suppleant  Karin Grönvik, suppleant 
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