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Nu börjar nästa steg i fibersatsningen
Fibern har nu börjat blåsas in i Låstad fram till Timmersdala och arbetet fortsätter sedan i 
följande områden:  -Timmersdala till Karlsfors, -Timmersdala mot Bergs Bygdegård och till 
telestation,  -Lilla Stolan till Esbjörntorp. Du som bor i dessa områden och skall gräva själv 
måste därför snarast utföra detta arbete. Detsamma gäller inborrningen i huset. Du som 
bor utanför dessa områden måste också börja tänka på detta! 
Parallellt sker borrning under vägar och skarvning av kanalisationen.

Faktura för extra anslutning
Under maj – med sista betalningsdag sista juni får du som anmält att du vill ha en extra 
anslutning få en faktura på de 6 000 kr det kostar. Fakturan sänds via mail.

Tidsschema för Bergs Fibers ekonomiska förenings stämma den 25 maj
Plats Bergs Bygdegård
16.30 informationsmöte nr 1 om inmontering av konverter och kollektiv 
tjänst
18.00 Stämma
19.00 Informationsmöte nr 2, samma information som 16.30

Dags att välja tjänsteleverantör
Vi räknar med att i september börjar fibern ljussättas och den 15 oktober ska de första 
medlemmarna ha möjlighet att koppla på tjänsteleverantör. Det gäller de medlemmar som 
bor i ovan beskrivna områden.  Sedan följer övriga områden med under oktober-
november-december och vårt mål är att på julafton ska alla ha tillgång till uppkoppling 
genom fiber.
Här kan ni välja på två alternativ:
1. Ni vill ansluta er till föreningens upphandlade gruppabonnemang av Telias Triple Play 

tjänst, läs mer på sida 3. OBS kort anmälningstid pga lång leveranstid! Anmälan före 
15 juni!

2. Ni väljer individuellt vilken/vilka tjänsteleverantörer ni vill ansluta er till och 
handplockar tjänster ifrån deras utbud, Tv/telefon/internet/triple play. Läs mer på 
sidan 2.

3. Mer info om ovanstående får du på mötet den 25 maj då du också kan 
anmäla dig till gruppabonnemanget
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Fibern in i huset
Genom den slang som ni dragit in i huset kommer fiberkabeln blåsas in. Den kommer in i 
en som kopplas in i en . Från den mediakonvertern kopplar ni 
sedan in er tjänsteleverantör.

All denna utrustning förutom nätverkskabel står kommunikationsoperatören Zitius för. 
Från mediakonvertern kan man sedan koppla in en trådlös router, dator eller likande. Routern 
står tjänsteleverantören för.

För att få något från fibern måste varje medlem bestämma 
vad ni vill ha och av vem

Från fiber kan ni få
 Telefoni
 TV
 Bredband

Om ni inte vill teckna ett avtal med föreningen för Telias kollektiva tjänst/gruppabonnemang 
använder man sig av kommunikationsleverantörens hemsida Q-market. http://qmarket.se/. På 
denna sida kan du välja från de flesta leverantörer individuellt vad du önskar. 

Först när du fått fiber och kommunikationsutrustning in i fastigheten kan du teckna avtal om 
individuella tjänster. 
Däremot kan du redan nu gå in och se vilka priser som gäller för individuella tjänster genom att 
skriva in område Västra Götaland i högerspalten under ”hitta adress”.

http://qmarket.se/
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Kollektiva tjänster/gruppabonnemang från Telia.
Föreningen har gjort en upphandling med Telia 
för ett en kollektiv tjänst som kallas Triple Play. 
Detta ingår i den kollektiva tjänsten
 Bredbandstelefoni, fast telefoni via bredband.
 Bredband 100/100, supersnabbt, stabilt och 

säkert bredband med 100 Mbit/s i både upp-
och nedladdningshastighet.

 Tv från Telia med tv-paket Lagom. I tv-paketet 
ingår för närvarande 28 kanaler, filmbutik, 
playtjänst med marknadens största on 
demand-utbud samt Telias webbtjänst Play+ 
som gör att du kan titta när du vill och var du 
vill via datorer, smartphones och surfplattor.

 Tjänsten tecknas på tre år
 All hårdvara, såsom HD-förbredd digitalbox och 

trådlös router ingår.
 Fri support och utbyte av eventuell defekt 

hårdvara under hela avtalstiden.
 Varje hushåll kan se tv-paketet på upp till 5 tv-

apparater utan extra kostnad. En engångsavgift 
för varje extra tv-boxar tillkommer (499 kr/st).

Villkor för detta erbjudande:
 Endast fastighetsägare kan ansluta sig
 Anmäl dig för kollektiv tjänst/gruppabonnemang via mail före 

den 15 juni till Helena Wallström, ekonomi@bergsfiber.se
med följande uppgifter

”Jag önskar anslutning av kollektiv tjänst från Telia för tre år”
Namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning 

 Du måste betala gruppabonnemanget genom autogiro, månad 
eller helår. Ev. tillkommer en avgift för autogirobetalning per 
månad. Föreningen fakturerar detta abonnemang.

 Tilläggstjänster tecknas och faktureras separat för varje enskilt 
hushåll.

Kollektiva tjänster/gruppabonnemang från Telia

Tillval och uppgraderingar
Genom det kollektiva avtalet får alla 
medlemmar i föreningen tillgång till samma 
utbud av telefoni, bredband och tv. Utöver 
detta kan varje enskilt hushåll även göra 
egna tillval, för att till exempel välja ännu 
fler kanaler eller ännu snabbare internet.
Hushållen kan välja fritt bland Telias hela 
utbud av tv, bredband och telefonitjänster 
till rabatterade priser

mailto:ekonomi@bergsfiber.se
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