Fiber Information
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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.
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 flytta
BÅDA autogiromedgivandena till ditt nya konto hos dem.
Medlemsavgiften 2022 dras via AUTOGIRO 2022-02-21
Abonnemangsavgiften 2022 dras via AUTOGIRO 2022-03-31 (för er som
betalar
årsvis)
- 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
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.

- VIKTIGT!
Säljer du din fastighet…. Tänk då på att du måste avtala med nya ägaren
om att den skall ta över ditt åtagande mot Bodsjö Fiber (du har ju skrivit
på ett avtal där du förbinder dig att betala 369:- eller 46:- per månad
plus årlig medlemsavgift, tom 2026).
Exempel på avtalstext hittar du på www.bodsjofiber.se
Sänd sedan en kopia av överenskommelsen med den nya ägaren
tillsammans med dennes uppgifter till medlemsregistret@bodsjofiber.se

Nya anslutningar

Är det så att du eller någon granne funderar på att ansluta sin fastighet till vårt fibernät?
Alternativet som vi nu kan erbjuda (samma som våren 2017).
Är ett där Bodsjö Fiber tillsammans med varje intressent bygger anslutningen efter att
markupplåtelseavtal är påskrivet, det innebär att ni betalar:
1. 28.200:- till Bodsjö Fiber om du ansluter dig under 2022.
2. Intressenten bekostar nedgrävningen av slang och söknät fram till närmaste kopplingsskåp.
Betalas direkt till gräventreprenören.
3. Intressenten monterar kopplingsbox både på insidan och utsidan av ert hus samt borrar och
drar fiber mellan dessa boxar. Ansluter söktråden till yttre boxen. Monterar Mediakonverter
och ev. router och digitalboxar inomhus. Bra och lättförståeliga instruktioner finns. Vill du ha
hjälp med detta så har föreningen andra medlemmar som kan hjälpa till mot timersättning.
4. Föreningen håller med allt materiel och bekostar projektering, dokumentation, inblåsning
och svetsning av fiber (all svetsning sker utomhus). Föreningen håller även med en
kontaktperson/projektledare som lämnar instruktioner till er och till er gräv entreprenör.
5. Intressenten Förbinder sig att betala den årliga medlemsavgiften till föreningen varje år. För
närvarande 300:- per år, avgiften för 2023 fastställs vid Årsmötet 2022!
6. Intressenten förbinder sig att teckna ett 5 årigt avtal om abonnemang, men då nuvarande
avtal löper till och med februari 2026. Blir det ju i era fall bindande till och med februari
månad 2026.
- Valmöjlighet 1. Tillgång till ”öppen fiber” och Telia TV start (ca 7 kanaler). 46:-per månad
+ faktura avgifter (inga fakturaavgifter utgår vid autogiro).
- Valmöjlighet 2. Internet 250/250, Telia TV lagom (ca 20 kanaler) och bredbandstelefoni
(samtalsavgifter tillkommer). 369:- per månad + faktura avgifter (inga fakturaavgifter
utgår vid autogiro).

Ring Hennie Van Scherpenzeel på 0687- 400 17 eller 0703 56 3046 eller mejla till

medlemsregistret@bodsjofiber.se eller ring Hans på 0693-66 20 80.

Kartläggning ej anslutna fastigheter
Hennie och Håkan har utfört en inventering och dokumentering av alla EJ fiberanslutna
fastigheter/byggnader i vårt område. Detta för att vi skall veta exakt vilka de är även om de tackade
nej vid genomgången 2013.

Information från TELIA

Logga in på din andra tv-box
Vi gör en systemuppdatering i vår tv-tjänst. Det innebär att du har blivit eller kommer
att bli utloggad från din tv-box som är för ditt Tvillingabonnemang. För att logga in
igen behöver du ange en ny kontrollkod. Du hittar koden på Mitt Telia och det är
samma kontrollkod för alla dina tv-abonnemang.
Om du vill kan du starta om tv-boxen redan nu och ange kontrollkoden.
Efter att du loggat in med kontrollkoden fungerar tv-tjänsten som vanligt igen.

Ovanstående mejl har ni fått från Telia, det beskriver den ändring de
genomförde i januari 2021
Viktigt! Varje TV box har egen identifikationskod, men nu samma
kontrollkod på samtliga TV boxar!
Har du problem med avbrott på TV tjänsten, kontrollera att du inte har
samma identifikationskod på 2 boxar.
Telia har haft ett tekniskt problem med att TV boxar ej fått IP adresser korrekt
och det har påverkat TV tjänsten negativt under november 2021, de jobbar på
en lösning. Har du detta problem FELANMÄL till Telia!
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