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- Föreningsstämma/Årsmöte onsdag den 15 april 2020 18.00 Hunge Folkets 
Hus 
Boka in den kvällen! ALLA medlemmar mycket välkomna. 
 
-  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 
  
-  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) 3.Digitalbox/datorn.  
Vänta ca 5 min mellan varje box 

 
-  Nya styrelsen utsedd 27 juni 2019   
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 
 
- 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. 

mailto:medlemsregistret@bodsjofiber.se
http://www.bodsjofiber.se/
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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 
Internet hasigheten höjs till 250 från 100. 
1 ny Router (helvit - bättre WiFi) 
1 ny TV box (rund) 
De gamla TV boxarna fortsätter att fungera (men nya bättre), dock ansvarar Telia inte längre 
för de gamla om de går sönder. 
Eller: 
46:- öppen fiber med TV start (bara ca 7 TV kanaler) 
1 ny TV box (rund) 
De gamla TV boxarna fortsätter att fungera (men nya bättre), dock ansvarar Telia inte längre 
för de gamla om de går sönder. 
Varför 6 år? 
De avtal som gäller nu har tecknats vid olika tidpunkter av fiberföreningarna i Bräcke fiber. Vi ser ett värde i att 
kunna samordna förhandlingar med vår tjänsteleverantör för alla 14 medlemsföreningar samtidigt. På så sätt 
blir vi intressantare som part. En avtalstid på 6 år gjorde det möjligt att klara detta redan nu. 

 
Hoppa mellan avtalen? 
I samband med förlängningen kan du utan kostnad byta från 369:- till 46:- eller 
från 46:- till 369:-. Under det gamla avtalet har ju dessa byten kostat 4500:-, 
detta sänks nu till 3000:-. MEN nu vid avtalsförlängningen är det alltså 
kostnadsfritt! Snarast! Dock senast 31/1-2020!! 
 

Jag vill byta avtal: kontakta föreningen via mail: 
medlemsregistret@bodsjofiber.se 

När sker förändringen – våren 2020 
Enligt Telia höjs hasigheten (för 369: - ) från 1 februari, Den nya utrustningen delas ut via 
Bygrupperna slutet februari månad, i samband med utlämningen får du skriva på ett nytt 
avtal fram till 2026. 

Med vänliga hälsningar   
Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening 

medlemsregistret@bodsjofiber.se  0693-662080 
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