
Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening 

– för ett fiberrikare liv – 
 

www.norravilskefiber.se 

Viktig information – Norra Vilske Fiber fortsätter med Telia  

som kommunikationsoperatör med nytt avtal 

Vi tecknar ett nytt avtal med bredband, TV och telefoni  

till mycket förmånligt pris! 
Föreningen upphandlade tillsammans med Paraplyfiberföreningen ny kommunikationsoperatör.  

Vinnande anbud blev det från Zitius, som är ett självständigt företag i Teliakoncernen, och förutom att de 

agerar kommunikationsoperatör innehåller avtalet även ett mycket förmånligt erbjudande på ett gruppavtal, 

så kallat tripleplay-abonnemang (bredband, telefoni och TV), hos tjänsteleverantören Telia. Ett ramavtal 

finns skrivet till vilket de olika föreningarna kan ansluta sig.  

Vi har under ett år fört diskussioner med Zitius när det gäller ansluta oss till avtalet.  

Vårt fibernät har dels fyra noder, dels olika ägare till dessa vilket komplicerat det hela.  

En av noderna ägs av Feab och övriga av Telia.  

Vid de fortsatta förberedande diskussionerna med Zitius har nu konstaterats att det skulle förenkla om vi 

fortsatt har Telia som kommunikationsoperatör. Zitius och Telia, som ingår i samma koncern, föreslår  

därför att vi i stället tecknar nytt avtal med Telia med i övrigt samma villkor, som det upphandlade och av 

Zitius vunna ramavtalet. Vi har bedömt att detta är en bra lösning och beslutat att fortsätta med Telia 

som kommunikationsoperatör. Kommunikationsoperatörsavtalet kommer att löpa till 2025-03-31. 

För oss som enskilda medlemmar gäller följande. 

Som en del i avtalet som upphandlades finns ett mycket förmånligt erbjudande om gruppavtal innehållande 

bredband, TV och telefoni. Att ta del av gruppavtalserbjudandet är frivilligt – är man som medlem inte 

intresserad går det bra att fortsätta abonnera på de tjänster man har idag. OBS! För den som har annat avtal 

än med Telia idag och som vill ta del av gruppavtalet måste själv ha sagt upp sitt nuvarande avtal med 

bindningstid. På grund av det nya utbudet behöver föreningen uppdatera med nya avtal och få veta vilka 

som väljer vad i fråga om gruppavtalserbjudande eller ej.  

De som önskar har möjlighet att välja gruppavtalet för 319 kr inkl. moms per månad och få: 

• Telia bredband 250/100 

• Telia bredbandstelefoni  

• TV-paket Telia Lagom med cirka 25 olika kanaler (varav ett antal även i HD-kvalité), filmbutik, 

playtjänst samt Telia Play+.  

• Fri support och utbyte av defekt hårdvara under hela avtalstiden. 

• Varje hushåll kan se TV-paketet på upp till 5 TV-apparater utan extra kostnad – en engångsavgift  

för extra tv-boxar tillkommer (från 699 kr) 

Ordinarie pris för paketet är ca 840 kr.  

Bindningstiden är fem år. Abonnemanget följer fastigheten och utrustningen tillhör föreningen. 

Föreningen kommer att fakturera medlemmen var tredje månad i förskott.  
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För att ta del av erbjudandet behöver vi ha ert svar senast 28 februari 2019  

via bifogad blankett.  

Efter detta datum kommer man att kunna teckna abonnemang vid högst två tillfällen årligen och då 

tillkommer anslutningsavgift (högst 5 750 kr och med de övriga villkor som då kan komma att gälla). 

Medlemmen måste då också bekosta eventuell router och TV-box. 

Bakgrund och mer information 
Vårt fibernät har varit i drift i fem år och under denna tid har Telia varit den kommunikationsoperatör  

som sett till att nätet gått att använda för de funktioner som vi kan utnyttja med vårt fibernät – bredband,  

TV och telefoni. Dessa tjänster har den enskilde medlemmen kunnat avtala med olika tjänsteleverantörer, 

dels Telia (som också är tjänsteleverantör), dels ett antal andra inom ramen för Öppen fiber. Med det nya 

avtalet erbjuds nu ett mycket fördelaktigt Gruppavtal. (Vid starten för fem år sedan hade ett sådant avtal 

krävt 100-%-ig anslutning vilket då inte var möjligt.) 

Mer om Gruppavtalet – tripleplay-abonnemanget 
Abonnemanget följer fastigheten och utrustningen tillhör föreningen. Var och en kan komplettera sin 

utrustning med tillbehör och tjänster av olika slag. Sådan komplettering debiterar leverantören direkt  

till medlemmen.  

Om fastigheten byter ägare övergår avtalet till den nya ägaren som övertar lånet av hårdvaran från  

den frånträdande ägaren. Om den nye ägaren inte vill överta Gruppavtalet kan i stället alternativet  

”tjänster inom Öppen fiber” väljas. Gruppavtalsutrustningen tillfaller då föreningen.   

… och alternativet 
För den medlem som inte vill teckna sig för Gruppavtalet nu finns liksom tidigare fri tillgång till  

det utbud av tjänster som tjänsteleverantörerna inom Öppen fiber erbjuder.  

Notera att ny möjlighet att teckna gruppavtalsabonnemang ges först om ett år och därefter årligen,  

se ovan för mer information.  

 

Den förändring som sker för vår del som medlemmar är i praktiken mycket liten men ekonomiskt  

påtaglig för de allra flesta. Från i dagsläget en månadsavgift om 399 kronor för enbart bredband  

respektive omkring 840 kronor för ett motsvarande paket med bredband, telefoni och TV till en 

månadskostnad om 319 kronor och därtill en uppgradering av utrustningen ser vi från styrelsens  

sida som en mycket lyckad överenskommelse. 

Falköping i februari 2019 

Styrelsen 
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Informationsmöte 
 

Vill du ha mer information om erbjudandet eller om bytet av kommunikationsoperatör  

är du välkommen på informationsmöte  

måndagen 18 februari kl. 19.00 i Flobyskolans aula.  
 

Vid mötet kommer representanter för Telia att informera och besvara frågor. 

 

Anmälan om närvaro till: 

Rune Torstenson, 0515-450 90 

trehoga@telia.com  

eller  

styrelsen@norravilskefiber.se 

 

Välkomna! 

Styrelsen 
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