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Autogiro de 46:- respektive 369:- 

Breven gick ut ca 20 november 2015,  
Vår förhoppning var att alla 191 som valt autogiro skulle hunnit med att göra sitt medgivande till 20 
december. Tyvärr saknades då ca hälften. Nu 4 veckor senare fattas fortfarande ca 50 medgivande. 
Påminnelser har nu gått ut via mail och i brev till er som saknar mail adress. Så vi hoppas att de 
kommer in snart. 

Har du frågor eller undringar hör av dig till Hans på mail eller telefon enligt nedan! 
 
 

Besiktning av vårt nät 

Skanova hade skickat en besiktningsman från ElTel till oss torsdagen 2016-01-07, dokumentation och 

stickprov gjordes då. Under besiktningen medverkade även 2 man från ByNet. Nätet fick muntligt OK, 

vi väntar fortfarande på protokollet. 

Dokumentationsarbetet pågår, föreningen jobbar med markavtalen (de kompletteras med kartor), 

ByNets underentreprenör jobbar med att lägga in vårt nät i Skanova’s datasystem. 

2 praktiska saker måste föreningen göra innan 2016-07-30. Och det är märkstolpar med anslutning 

till sök tråden vid samtliga slingbrunnar, det var ett tillkommande krav från Skanova. Samt skyltning i 

vattenbrynet där vår sjökabel går upp/ner ur vattnet, också detta ett tillkommande krav som vi nog 

räknat med. 

Så det kommer att finnas praktiskt arbete (gräva ner stolpar och sätta upp skyltar) att utföra för alla 

er som inte gjort era 26 timmar ännu.  

  



 

Fiber fest 

Ja vi har fått in dryga 40 som verkligen vill gå på fest lördag 20 februari 2016, och ytterligare 

20 som svarat kanske. Det är dubbelt mot förra försöket. Så nu kör vi! 

Hör av dig senast söndag 7/2-2016, till: 

Carole på 0693-400 57  eller 070 588 6382   (ring eller SMS’a) 

Calice på 0693-400 38  eller 070 530 4596   (ring eller SMS’a). 

De tar nu emot de definitiva anmälningarna. 

Har du redan meddelat att du säkert kommer 20/2-16, så behöver du inte ringa igen  

 

Alltså: lördag 20 februari 2016, Hunge Folkets Hus. 

Samma pris och meny som vid förra försöket, 

Fiber fest 2016-02-20  klockan 18.00 
På Hunge Folkets Hus 

 

Meny 

Fördrink 

något med bubblor i 

Förrätt: 

Lax mousse i tunnbrödskorg 

1 glas vitt vin + 1 öl  

Varmrätt: 

Helstekt oxkött med potatisgratäng och svampsås 

2 glas rött vin + 1 mineralvatten 

Efterrätt: 

Ostbuffé med tillbehör  

1 glas rött vin 

Kaffe med liten chokladbit 

Pris 300:- 

Du betalar de 300:- i dörren. 

Vill du sova kvar i Hunge? Då erbjuder Bostugan övernattning till specialpris 350:- per person och 

natt, sänglinne och städning ingår. Bokas hos Berith Norberg på telefon 0693-500 05 eller 070 243 04 

48 

 

  



Fakturor från Telia 
Då det fortfarande förekommer en del frågor om debiteringar direkt från Telia kör vi denna text i 

repris: 

För er som betalar 46:- till föreningen (bara 7 TV kanaler), så kommer Telia att fakturera för extra 

kanaler som ni beställer av dem. Samt för Internet/Bredband (om ni beställer det av dem). Och för 

Bredbandstelefoni (om ni beställer det av dem). Och för eventuell Hårdvara (Trådlös TV utrustning, 

Inspelningsbar TV box) som ni beställt av dem. Ni är anslutna till ett avtal som heter KO77426 och TV 

delen heter KV04759. 

För er som betalar 369:- till föreningen (Internet/Bredband 100/100, ca 20 TV kanaler, 

Bredbandtelefoni) så kommer Telia att fakturera er för extra TV kanaler, Telefonsamtalen och ev. Pris 

avtal för Telefoni samt för eventuell Hårdvara (Trådlös TV utrustning, Surfplatta, Inspelningsbar TV 

box). Ni är anslutna till ett avtal som heter KO77432 och TV delen heter KV04592. 

För er som köpte till en Surfplatta från Telia och betalar den över ett antal månader kommer att se 

på den fakturan att texten är ”Hårdvara Bredband”, denna debitering skall ni som 369:- kronors 

kunder bara få om ni köpt till en surfplatta eller två. 

Det har även förekommit att några medlemmar av misstag från Telia blivit fakturerade för 

installationshjälpen. Det skall enbart komma en faktura från Telia för installationshjälp om de drog 

extra kablar för er/spikade upp kabel. Eller om de monterade extra nätverks- eller telefonuttag för er. 

Den hjälp som var gratis handlade om uppstart och inkoppling av den utrustning ni fått utlevererad 

via föreningen. Har du fått en sådan felaktig faktura från Telia protesterar du direkt till Telia. 

Några har av misstag fått andra felaktiga abonnemangs fakturor från Telia, är du osäker kolla upp 

med någon i din by grupp. Klaga sedan direkt till Telia på den felaktiga fakturan du fått från dem. 

 

 

Avbrott 
Vi har ju sedan nätet togs i drift sommaren 2015 råkat ut för 2 större avbrott. 

Det första var under 2015 och då var det ett fel på Skanova’s matningsfiber till vår huvud nod i Våle. 

Det andra var i onsdags 2016-01-13, den gången var det ett tekniskt fel i nätet i Jämtland så inte bara 

vårt fibernät blev utan kontakt med omvärlden utan även ett flertal mobilmaster. 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening 

medlemsregistret@bodsjofiber.se  0693-662080 
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