
Till dig som är medlem i Väskinde fiber  
Nytt avtal 

Som vi tidigare meddelat har Väskinde fiber tillsammans med 17 andra fiberföreningar 
tecknat ett nytt 10 årsavtal med Telia. 

Avtalet innebär att vi kommer att få en ny hastighet på upp till 1000 Mbit både upp och ner. 
I dag har vi 100 ner och 20 upp.  

Du får alltså upp till tio gånger så snabbt bredband till lägre kostnad!!! 

De mediaomvandlare (boxen där fibern kommer in och som gör om ljus till digital signal) som 
ej klarar den nya hastigheten kommer att bytas ut. Det rör ca 43 fastigheter i vår förening. 
Därefter byts switcharna (de apparater i noderna som kopplar på våra anslutningar på den 
stora kabeln) ut, därefter får vi den nya hastigheten. Detta är beräknat att ske i slutet av 
november och vi återkommer senare med mer exakt datum för detta.  De fastigheter där 
byte av mediaomvandlare behöver ske kontaktas separat. I kvartal 1 får vi våra nya routers 
och TV boxar. Du kommer att få avhämta dessa i bygdegården, precis som när vi startade. 
Vilka dagar meddelas senare. Den nya lägre avgiften införs från 1 februari.  

Det nya avtalet innebär att du kan välja mellan tre alternativ: 

Alt 1. Bredband, telefoni och TV.  

Helt som i dag. Du får ny router och 1 ny TV-box med cromecast (innebär att den kan styras 
med en app) samt får behålla och använda den befintliga utrustningen. Du kan koppla 
upp/in 5 boxar och ha tre Telia Play samtidigt om du skulle vilja detta. 

Alt 2. Bredband och telefoni. 

Du avstår ifrån TV delen och får en ny router till ditt bredband. Vi återkommer med vad som 
ska ske med de TV boxar du nu har. 

Alt 3. Öppen fiber. 

Du väljer leverantör av Öppen fiber enligt eget önskemål i det utbud som finns att tillgå. 

Vad/vilka kan du se på Telias hemsida eller sök på bredbandswebben öppen fiber. 

Priser: 

Pris till föreningen för de olika alternativen via autogiro: 

Alt 1.  300 kr/mån alt 3 400 kr/år 

Alt 2.  270 kr/mån alt 3 040 kr/år 

Alt 3.    51 kr/mån alt 612 kr/år + att du sedan direkt betalar till Telia för dina olika 
 öppenfiber val. 



Kommentarer: Med alt. 3 har du ingen kollektiv lösning, med den rabatt detta innebär, utan 
betalar fullt ut till operatören för dina egna val. Detta ger valfrihet men en hög kostnad. 
Detta alternativ kan vara prisvärt om du till exempel har ett abonnemang i annan fastighet 
som du kan flytta med dig. 

 

Du kommer senare att få ut ett avtal där du får välja vilket alternativ du vill ha. Avtalet 
tecknas med fastigheten du/ni äger och ska undertecknas av alla delägarna. 
Undertecknandet sker senast i samband med att den nya utrustningen hämtas/utlämnas. 

Vill du ha samma avtal som vi har idag d v s alt 1 så behöver du inte göra något annat än 
kryssa för detta alternativ i det nya avtalet och så skriver du/ni och vi under vid utlämningen 
av den nya utrustningen. Eventuella tillval du har i dag och betalar direkt till Telia fortsätter 
som tidigare. 

Vill du ha annat alternativ d v s 2 eller 3 ber vi dig meddela detta till oss senast före datum vi 
kommer att meddela senare. Enklast skickar du ett mejl till vaskindefiber@gmail.com 

Du kryssar för det alternativ ni vill ha (2 eller 3) och undertecknandet sker enligt ovan, se alt. 
1. Att vi behöver få in detta speciellt beror på att vi ska meddela alternativbyten till Telia och 
lägga in ditt nya pris. Väljer du alt. 2 kan du inte ha några Telia tillval ex. vis extra TV kanaler. 

Byte av alternativ kan ske framgent om du önskar detta. Dock endast ett byte per år. Byte 
sker 1 februari respektive år. 

Det nya priset gäller från 1 februari 2023. Det betalas i slutet av januari (autogiro). Vi 
ansvarar för att ställa om betalningen till det nya pris du ska betala.  

Det nya avtalet skickas ut i slutet av oktober. Då får du också besked om när du senast måste 
meddela alternativbyte. 

Mer info kommer senare under hösten. 

Har du frågor och funderingar så hör gärna av dig till mig, någon i styrelsen eller på 
vaskindefiber@gmail.com  

 

Med vänlig hälsning/ 

Styrelsen för Väskinde fiber/Eva 

 

 

 

  


