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     November 2022 

Viktigt!! 

Till alla medlemmar i Töftedals Fiber. 

Vi har i samarbete med Västfiber låtit flera leverantörer av 
bredbandstjänster, TV och telefon att lämna anbud. Huvudmålsättningen 
med anbudsförfarandet har varit att fokusera på bredbandshastighet, 
tjänsteutbud, pris och servicegrad. Bästa leverantör visades vara TELE2. Vi har 
därför beslutat att from 1/3-2023 låta TELE2 erbjuda sina tjänster. 

Detta betyder att TELIA stänger ner sin trafik i vårt fibernät den 28 februari 
2023. Detta innebär att ni inte kan se på TV eller använda internet från Telia! 

Från den 1 mars övertas detta av Tele2. Ni som nu har gruppavtal med Telia 
behöver ett förnyat gruppavtal från Tele2. För att detta ska fungera måste varje 
medlem: 

1. Anmäl gruppavtal eller Öppen fiber till föreningen snarast via sms till 
0737-471147 eller mejl till toftedalsfiber@gmail.com 

2. Senast 15 januari 2023 avropa/bekräfta er val till TELE2 eller iTUX 
Telefonnummer finns i bifogat brev från Tele2. Det som gäller då är att 
ni har bankid tillhands för ni måste kunna legitimera er till kundtjänst.  

Övriga som inte har eller använder Bankid anmäler sig till Leif 070 680 13 54, 
Kjell-Åke 070 632 76 43 eller Stefan 070 720 50 50 direkt så kommer vi att 
hjälpa er. Legitimationskravet är ett krav från GDPR och gäller för alla 
telekombolag. 

Ni som vill ha fast telefon begär vid beställning en sk. porteringsblankett så ni 
får behålla ert gamla telefonnummer. Den ska fyllas i, skrivas under o skickas in. 
Den finns på vår hemsida som en PDF fil som ni kan ladda ner och skriva ut. 

Efter beställning skickas utrustning från Tele2 till er så att ni kan starta upp ert 
abonnemang den 1 mars.  

Beställ Gruppavtalet/Öppenfiber, till Töftedalsfiber, snarast när ni fått detta 
brev och så ni inte blir utan bredband efter 1 mars 2023 
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