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På	  lördag	  den	  30	  augusti	  är	  det	  dags	  att	  hämta	  Din	  mediaomvandlare.	  
	  
Du	  som	  redan	  skrivit	  tjänsteavtal	  och	  hämtat	  mediaomvandlaren,	  kan	  bortse	  från	  detta	  mail.	  
	  
Nu	  har	  våra	  medieomvandlare	  kommit	  och	  det	  börjar	  närma	  sig	  att	  vi	  kan	  få	  igång	  
leverans	  i	  vårt	  fibernät.	  
(Mediaomvandlaren	  är	  den	  dosa	  som	  omvandlar	  fiber	  till	  nätverkssignal	  och	  vidare	  ut	  till	  din	  
dator	  och	  TV.)	  
	  

För	  att	  få	  en	  bra	  organisation	  på	  utlämning	  och	  kvittering	  då	  vi	  är	  ca	  700	  medlemmar	  
kör	  vi	  följande	  område.	  	  
Område	  Nod	  3	  och	  4	  omfattar:	  Cederslund-‐Gullmarsberg-‐Gunnarby-‐Häleby-‐Rålanda-‐
Skredsviks	  Prästgård-‐Gunneröd-‐Hede-‐Torp-‐Svälte	  Stolteröd-‐Kolsby-‐	  Berg-‐Börsås-‐
Backa-‐Gasehogen-‐Granhogen-‐Hällebäck-‐Hogane-‐Kamperöd-‐Klingeröd-‐Ormestad-‐
Rotvik-‐Skal-‐Kärr-‐Skälebacken-‐Äskebacka	  
	  

Det	  är	  många	  trots	  inbjudan	  som	  ännu	  inte	  hämtat	  sina	  mediaomvandlare	  eller	  skrivit	  
tjänsteavtal	  med	  föreningen.	  Vi	  hoppas	  att	  Ni	  kommer	  på	  lördag	  och	  samtidigt	  får	  
information	  om	  installation	  etc.	  Vårt	  fibernät	  driftsätts	  under	  november	  månad	  så	  tiden	  
är	  knapp.	  	  	  
Glöm	  inte	  bort	  att	  alla	  som	  är	  medlemmar	  i	  föreningen	  har	  lika	  stort	  ansvar	  för	  att	  vi	  
ska	  få	  igång	  vårt	  fibernät	  i	  tid.	  	  
	  

På	  lördag	  30	  augusti	  mellan	  kl	  09.30	  och	  12.00	  finns	  din	  mediaomvandlare	  och	  
tjänsteavtal	  att	  hämta	  i	  Skredsvik	  Bygdens	  hus	  eller	  hos	  EDT	  Berghogen	  
mellan	  kl	  13.30	  och	  15.00.	  	  
	  

Till	  er	  alla	  som	  har	  fritidsboende	  i	  Studseröd,	  Skaveröd,	  Saltkällan,	  Väjeröd	  och	  
Knähammar	  och	  inte	  vistas	  här	  under	  lördagarna	  vecka	  34	  och	  35,	  vänligen	  kontakta	  
Dan	  Gustafsson	  070-‐363	  22	  76.	  
	  

Din	  mediaomvandlare	  kvitterar	  du	  ut	  samtidigt	  som	  du	  skriver	  på	  ditt	  tjänsteavtal	  
mellan	  dig	  och	  Skredsviks	  Fiber	  ekonomisk	  förening.	  
	  

Tjänsteavtalet	  finns	  för	  påseende	  under	  ”Medlemssidan”	  (kolla	  till	  höger)	  på	  vår	  hemsida.	  	  
Här	  ska	  du	  fylla	  i	  ditt	  val	  enligt	  följande:	  
	  

Jag	  väljer	  att	  ansluta	  mig	  till	  Föreningens	  gruppavtal	  med	  Com	  Hem	  enligt	  alternativ	  1.	  
	  
Jag	  väljer	  att	  teckna	  avtal	  med	  tjänsteleverantörer	  via	  den	  öppna	  tjänsteplattformen	  enligt	  
alternativ	  2.	  

	  

Jag	  väljer	  att	  vänta	  med	  tillgång	  till	  tjänster	  via	  fiberanslutningen	  tills	  vidare.	  
	  

Ta	  gärna	  med	  ditt	  medlemsnummer	  och	  anslutningsnummer.	  
	  

All	  information	  du	  behöver	  avseende	  avtal	  och	  prislistor	  hittar	  du	  under	  
”Medlemssidan”.	  	  
Här	  finns	  även	  en	  demoversion	  av	  en	  tjänsteportal	  (Härryda	  stadsfiber),	  priserna	  du	  hittar	  i	  
denna	  är	  de	  priser	  som	  kommer	  att	  gälla	  för	  medlemmar	  i	  Skredsviks	  Fiber.	  Vår	  egna	  
portal	  kommer	  inom	  kort.	  	  
	  
Vi	  ses	  på	  lördag!	  
	  

Hälsningar	  Styrelsen	  


