
Slottsåvägens Fiberförening
 Skene, den 4 juli 2017
Resultatet av enkäten:

Vill inte ha fiber  8
Föredrar ByNet/IP Only  7
Föredrar Telia  68

De flesta hade markerat att de vill ha fiber även om inte deras valda alternativ ‘vann’, 
men några hade lämnat det blankt - alla dessa hade dock valt Telia som förstahandsal-
ternativ.
En fastighet är under försäljning och två har inte orkat svara!

Det blev alltså Telia.

Det spelar inte så stor roll om du väljer öppen fiber eller alternativet med telias paket (in-
ternet och TV) - du har möjlighet att ändra dig ända tills du skall betala när fibern är instal-
lerad och klar.

Var snäll och anmäl dig snarast -  om du väntar till sista minuten är det stor risk att 
du glömmer det och då kommer alla att drabbas av försening.

Såhär anmäler du dig om du har e-legitimation:
◊ Gå till https://landsbygd.oppenfiber.se/ i din webläsare.
◊ Skriv gatans namn i adressrutan
◊ Du får upp förslag vilken at sveriges gator med det namnet du avser - välj den
◊ Det dyker upp ett antal husnummer - välj ditt
◊ Du kommer nu till en sida med en massa säljsnack, men om du skrollar ned en bra bit 
så dyker det upp rutor att fylla i - adress, postnummer och postort är redan ifyllda tryck 
sedan på Gå vidare
◊ då får du reda på att du kommer att få ett epostmeddelande om hur du skall fortsät-
ta din anmälan.  I det mejlet finns en länk att klicka på - då hamnar du på kontraktssidan 
där du kan göra ett antal val.
◊ När det är gjort skall du signera  elektroniskt med BankID eller liknade.

Eller om du inte har e-legitimation: 
◊ Fyll i pappersanmälan och skicka in det till Telia med posten. Du kan ha två versio-
ner av anmälningsblanketten en från oss och en från Telia - det spelar ingen roll vilken 
du skickar in.

När anmälan är inskickad (digitalt eller med posten) så får du snart ett mejl/brev med be-
kräftelse på att du gjort din anmälan korrekt. Detta är än så länge inte bindande -  du kan 
ångra dig (beträffande att vilja ha fiber eller inte) ända tills du får ett nytt meddelande från 
Telia att de nu skall sätta igång - detta kommer att ske först i september.

Styrelsen önskar alla en Glad sommar!


