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Nedanstående information har även sänts till er medlemmar via e-post och finns att hitta på 
www.bodsjofiber.se samt https://www.facebook.com/BodsjoFiber  
 

Rapportera skador och träd som ligger på ledningen 
Vi är beroende av Skanova’s Fiber som går som luftledning från Herrevadsströmmen till Våle och från 
Våle till Hunge. Alla kan hjälpa till med att felrapportera skador på dessa ledningar till Skanova, 
enklast gör man det via en App som heter ”Skanova Skadeanmälan” och som finns i din App store. 
På nätet via: https://www.skanova.se/Privatpersoner/Skadad-kabel.html. Eller mail till: 
natcenter@skanova.se . Men det går också bra att ringa dem på 020-50 50 00. Ett träd som faller 
mot ledningen och blir liggande mot den är inte bra, även om fibern håller så kan det bli skador på 
sikt och dessa leder då till avbrott för vårt nät. Så hjälp till att rapportera till Skanova när ni ser träd 
mot ledningarna. 
 
Autogiro 
För att hålla nere förenings kostnaderna är det önskvärt att medlems- och abonnemangsavgifter 
betalas via autogiro. Hör av dig till föreningen för att få blankett och/eller eventuell assistans. 
Måste föreningen påminna dig om betalning utgår en påminnelseavgift om 50:-. 
 
Bredbandstelefoni / IP telefoni  
De medlemmar som betalar 369:- har tillgång till Bredbandstelefoni utan extra kostnad. Ni har ett 
telefonnummer och kan ta emot samtal utan att det kostar något, det som kostar extra är: att ringa ut (alltså 
samtal som du ringer kostar pengar, MEN det finns förmånliga pris avtal Ex vis Maximal som gör att du kan 
ringa så mycket du vill till alla telefoner i Sverige till ett fast månadspris, endast nummerupplysning och samtal 
typ Bingolotto kostar extra), att aktivera nummerpresentation (kostar 20:- per månad). Har du inte aktiverat 
din Bredbandstelefoni så rekommenderas du att göra det, det kan vara jättebra att kunna larma om brand 
eller sjukdom via denna telefon i de lägen då våra mobilmaster är ur funktion.  
Den bredbandstelefoni som ingår är från Telia. Du aktiverar via https://www.telia.se/privat/mitt-telia/ eller ring 
90 200. 
Varning! Låt dig inte luras av telefonförsäljare som erbjuder dig Telefoni via fibern från 
annan leverantör! Säg NEJ, det kan inte bli billigare än 0:-.  
De medlemmar som betalar 46:- har INTE tillgång till Bredbandstelefoni,  men kan beställa det från Telia. 
Beställ via https://www.telia.se/privat/mitt-telia/ eller ring 90 200. 
 

Styrelsen består av:  
Ola Hanneryd Ordförande Hennie Van Scherpenzeel Vice Ordförande 
Jeanette Edin Birgersson Sekreterare Hans Cederberg Kassör 
Barbro Norberg Ledamot Hans Olausson Ledamot  
Ulf Modén Ledamot Håkan Lewin Ledamot 
Tommy Hagström Ledamot  
Lillemor Karlsson Suppleant Karin Grönvik Suppleant 
Stadgarna säger 3-9 Ledamöter och 2-5 Suppleanter  
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Det är synnerligen viktigt att alla solidariskt betalar sina avgifter!  
 

Medlemsavgift: 300 kr/år.  
 

Abonnemangsavgift: Förbindelsen är 5 år (d.v.s 60 månader). Antingen 46 kr eller 369 kr per 
månad. Vid dödsfall kan avtalet hävas men sker då endast vid två tillfällen årligen. Således 
betalar dödsboet för ytterligare sex månader efter uppsägning. Vid dessa två tillfällen per år kan 
man även byta avtalet från 46 kr till 369 kr eller från 369 kr till 46 kr. Vid avtalsbyte som inte 
beror på dödsfall kostar det 4 500 kr, vilket är den kostnad som Telia debiterar fiberföreningen.  
 
 

Skall du sälja din fastighet är det viktigt att skriva ett avtal med nya ägaren som då tar över ditt 
betalningsansvar mot fiberföreningen. Både för abonnemanget (46 kr eller 369 kr) samt för 
medlemsavgiften (300 kr). Kontakta föreningen för ett förslag till avtalstext. Dessutom måste du 
och nya ägaren meddela fiberföreningen om avtalsförändringen. Om det finns en tidigare 
gammal skuld till fiberföreningen så måste skulden först betalas innan fiberanslutning kan ske av 
nye ägaren till fastigheten.  
 

Viktigt att tänka på! Dessvärre är det så att om abonnemangs- och 
medlemsavgiften inte betalas i tid så finns risken att du kopplas ur. För att åter 
bli inkopplad måste du dels betala din skuld till föreningen men också en 
återinkopplingsavgift som för närvarande är 4 500 kr.  
 
 

Mötesdatum.  Årsmöte torsdag 27 juni 2019, kl. 18.00, Hunge Folkets Hus.  
 
 
Om problem med anslutning uppstår efter avbrott.  
Gör all utrustning strömlös och sätt på den i rätt ordning:  
1 (väggen-Media konvertern CTS)  
2 (Routern, Svart)  
3 (Digitalboxen/Datorn), vänta minst 5 minuter mellan varje box.  
Se Fiberinformation 2016-06-20 v2 (Bodsjöbladet nr 4, 2016).  
Ring 90 200 vid fortsatt fel! 

 

Öppet informationsmöte 
I samband med styrelsemötet onsdag 21 november 18.00 Sockenstugan Flatnor 
Inbjuder vi alla medlemmar till informationsmöte där ni kan träffa nya styrelsen och ställa era frågor. 
Välkomna! 
 
Korv/Hamburgare och Julmust/Glögg torsdag 13 december 18.00 – 20.00 i Grillkåtan vid 
Hunge Folkets Hus 
Återigen och bjuder vi in ALLA medlemmar till en stunds samvaro kom och ät lite, träffa 
styrelsen, ställ frågor, diskutera alla de fantastiska möjligheter som vi nu har tack vare att vi 
är fiberanslutna. 

 
Med vänliga hälsningar Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening 
medlemsregistret@bodsjofiber.se 0693-662080 


