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Styrelsen 2012-2013

Nu är det dags börja betala för kalaset
Det börjar bli dags att summera hur det gick med
fiberinkopplingen samt hur det numera fungerar för oss alla.
Ser man på själva anläggningsarbetet och installationen är min övertygelse att de
flesta upplever detta som mycket smidigt och att det fungerade över förväntan.
Däremot har jag fått en del signaler om att det ibland rört till sig gällande den
extrautrustning man beställde. Även om Telia är skyldiga till en hel del av att det
kanske gått fel måste man ändå betänka att detta var inte enkelt för någon. Förts o
främst skulle vi själva förstå vad vi behövde och vad vi beställde. Därefter gick
beställningarna till Teliabutiken i Borås som skulle tolka våra beställningar och
sedan lägga in detta i Telias beställningsrutiner som sedan gick till en
administrativ avdelning som i sin tur skulle tolka detta och skicka ut det vi beställt.
Det är nog inte så underligt att det ibland kunde bli fel. Men vad jag förstått har
Telia när ni kontaktat dom varit mycket förstående och rättat till alla fel så snabbt
de har kunnat.
Vi är några i styrelsen som också har försökt att stötta er vid behov så gott vi har
kunnat för att ni vid behov skulle få igång er TV, Bredband och telefoni. Och vad
jag känner till är nog de allra flesta problem lösta i dagsläget. Om så inte är fallet
kontaktar ni bara Telias Kundtjänst (020-755766) eller support (020-240250)
För att alla ska kunna veta vad man ska betala fortsättningsvis får ni nedan en
enkel sammanställning. Observera och respektera betalningsdagarna.
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Samfällighetsavgift
1 250 kr betalas senast:
den siste i varje månad
De som valt att
delbetala
anslutningsavgiften för
fiber
betalar dessutom 135
kr ytterligare (totalt
1 385 kr) under 42 mån
t om dec 2015

Följande ingår numera
i den samfällighetsavgift du betalar från
den 31 juli 2012.

TV
18 kanaler (Paket Lagom)

Till Postgirokonto 670868-9
Samfällighetsavgift
den siste i varje månad med början den 31 juli 2012. 1 250 kr (gäller tills vidare).
För de som valt att delbetala anslutningsavgiften med 135 kr/mån till och med
den 31 dec 2015, betalar man istället 1 385 kr varje månad
Anslutningsavgift fiber (För de som valt att betala hela beloppet direkt)
Den 31 juli 2012. 5 625 kr.
Glöm inte ange på inbetalningen din fastighets adress.

Bredband
Fasta avgifter för 100 Mb

Telefoni
Fasta avgifter för
Bredbandstelefoni (du
betalar fortsättningsvis
bara till Telia för de samtal
du ringer).

