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Klart med kommunikationsleverantör
Vi har nu tecknat avtal med Zitius som blir vår kommunikations- leverantör 
dvs de kommer se till att fibern aktiveras.
Det kan vara svårt att förstå alla de olika stegen som vi arbetar med för att 
få till fiber i vårt område, ett försök till bild för detta finns på nästa sida.

Tjänsteleverantör
Nästa steg i vårt arbete är att teckna ett avtal med någon tjänsteleverantör 
som kan ge alla medlemmar ett bra pris på TV, telefon och bredband. 
Detta är på gång. Det kommer både finnas möjlighet att teckna ett 
abonnemang för alla tre tjänsterna (kallas Triple-play) eller teckna avtal 
med vilken leverantör man vill ha för de tjänster man önskar, kanske man 
inte vill ha alla tre tjänsterna.
Det har kommit till föreningens kännedom att Telia sänder ut erbjudande 
om anslutning när fibern är installerad. Vår rekommendation är att avvakta 
med att teckna något avtal till ni vet vilka erbjudanden ni kan få genom 
föreningen.

Nästa faktura
Snart är det dags att betala nästa faktura för fiberinstallationen. Ni 
kommer att få den i slutet av mars för betalning sista april. Nästföljande 
faktura blir sedan ”slutfaktura” och den kommer nästa vår. 

Samläggning med Ellevio
Vi kommer att lägga med elkabel för Ellevios räkning på Billingen på båda 
sidor om ”raka linan” samt områden vid Långesäter, Olofstorp, 
Stensgården, Karstorp samt vägen mot Orresäters kvarn. Föreningen får 
ersättning för detta arbete av Ellevio. Från Olofstorp till Stångabacken 
lägger Ellevio med vår fiberslang och vi ersätter dom för detta. Vi är glada 
över detta samarbete som säkerställer eldistributionen i vår bygd! 
Grävning inom dessa områden kommer att påbörjas i april. Om du har 
frågor om ovanstående, kontakta Lennart Lundgren eller Inge Persson.

Du har väl 
noterat den 25 
maj kl 18.00 för 
Årsstämma 
med Bergs 
Fibers 
ekonomisk 
förening 

OBS! Vi 
passerar ofta 
med grävningen 
av 
fiberledningen 
intill tomter 
och hus. Har du 
avlopp, 
jordvärme eller 
andra ledningar 
utanför din 
tomt som kan 
skadas så 
måste du 
meddela oss! 
Tel. 070-
5499295
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Projektering, ritning av kartor, kontakter med fastighets- och markägare. 
Samråd med länsstyrelse och kommun

Upphandling entreprenör som ska gräva för rören som ska innehålla fibern, 
blåsa in fiber mm

Grävningen startar, 
kartor behöver ritas 

om utifrån bästa 
grävlinje, kontakt 
med markägare, 

vägverk och 
länsstyrelse för 

fornlämningar, stora 
träd och stenmurar

Upphandling av 
kommunikations-

leverantör som ska 
se till att fibern 

aktiveras
Avtal med 

tjänsteleverantör för 
bra och låg kostnad 
för telefon, TV och 

bredband

Här finns flera aktörer på marknaden. 
Föreningen kommer att erbjuda 

medlemmarna en gruppanslutning för 
telefon, TV och bredband (kallas Triple-play).
Varje medlem väljer själv om de vill ansluta 
sig till gruppanslutningen/Triple-play eller 

eller till någon annan aktör. 

Medlemmen går 
med i föreningens 

Triple-play

Medlemmen väljer 
vilken leverantör de 

önskar få tjänster 
från
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