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Minnesanteckningar från Sundsjö Fiber informationsmöte,  
torsdagen den 19 mars 2015. 
 
Ett hundratal medlemmar kom till Fanbyns Bygdegård och föreningens vice ordförande, 
Lennart Berggren, hälsade alla välkomna. Vi fick därefter en kort information om dagsläget i 
projektet av projektledare, Mats Rihne.  
 
Det som återstår är svetsning av fiber i kopplingsskåpen samt några kompletterande 
svetsningar i fastighetsboxarna. Totalt är det 249 anslutningar och 72 kopplingsskåp. Därefter 
ska dämpningsmätning utföras och inkoppling av alla abonnenter i telestationen. Det är svårt 
att ge ett slutdatum för vårt projekt, men vi bör kunna ”vara igång” i början på maj och helt 
klara innan midsommar. 
 
Mötets huvudpunkt var information från Telia/Jonas Regnander, som redogjorde för vad 
som ingår det 5-åriga kollektiva avtalet mellan Telia och Sundsjö Fiber (eg. Sundsjö i 
Samverkan ek fören.) 
 
I föreningens kollektiva tjänsteavtal med Telia ingår Telias Digital-TV grundutbud Lagom, 
Telia bredband fiberlan 100 Mbit (både in och ut) samt Telia bredbandstelefoni. Dessutom 
ingår två standardboxar (till TV) samt en trådlös router (den har fem fasta utgångar samt är 
trådlös så du kan bygga ett Wifi). Kablage mellan router och TV-box är 1,5 meter så antingen 
får ni köpa längre kablar eller skaffa en trådlös kommunikation. 
 
Allt därutöver blir en fråga för varje medlem att ta ställning till. Det innebär att för 
föreningens 5-åriga kollektiva tjänsteavtal kommer du att debiteras från föreningen och 
ytterligare tjänster debiteras från Telia. 
 
Vid mötet delade Telia ut en blankett som heter ”Jag aktiverar fiber!”.    
Det ska alla medlemmar, som avtalat med fiberföreningen om Telia kollektivavtal, fylla i och 
sända till Teliabutiken i Östersund.   
(Denna blankett gäller inte dig som inte bundit dig vid det 5-åriga kollektivavtalet!) 
 

Sätt dig och fundera över hur du vill ha det.  

 Hur många TV-apparater vill jag aktivera (det krävs en box per TV-apparat).  

 Vill jag köpa extrautrustning som behövs vid trådlös kommunikation (Wifi).  

 Vill jag ha en inspelningsbar digital box eller räcker det med de två standardboxar som 
följer med avtalet?  

 Vill jag ha gratis installationshjälp, m.m.  

 Vidare finns en del extratillbehör till kampanjpriser, såsom surfplattor. 
 

VIKTIGT: Den som idag står för telefoni, hemma hos dig, ska även stå med sina uppgifter på 
detta avtal med Telia. Eftersom det då enkelt går att föra över tidigare avtal till det här 
avtalet. 
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Avtalet sänds till Teliabutiken i Östersund, så snart du kan, men senast den 15 april 2015. 
Om du har frågor eller önskemål kring detta är du välkommen att kontakta Teliabutiken 
genom att mejla till fiber-ostersund@teliasonera.com, så kontaktar de dig! 

 
Avtalet ”Jag aktiverar fiber” kommer att finnas som en pdf-fil på vår hemsida. 
 
Föreningen kommer att förutom ovan materiel, även tillhandahålla media-omvandlare (en 
dosa som omvandlar optisk signal till elektrisk, som därefter går vidare till routern).  
 
De medlemmar som inte avtalat om Telia kollektivavtal utan i stället valt s.k. ”Öppen fiber” 
kan själva finna utbudet av leverantörer och deras tjänster på 
https://www.bredbandswebben.se 
 
Vid pennan 
Ingegerd 
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