
VÅRVIKS FIBER                                                        

AVTAL OM VAL AV TJÄNSTER I VÅRVIKS FIBERS BREDBANDSNÄT 
En blankett för varje ansluten byggnad (utgåva 7, 2022-02-06) 

 

Medlem (endast den som är anmäld som medlem för fastigheten kan ingå avtalet) 

Namn 

 

Födelsedatum alt organisationsnr  

Bostadsadress 

 

Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

 

Telefon bostaden 

 

Mobiltelefon 

 

 

E-postadress 

 

Berörd fastighet för anslutning av tjänst 

Fastighetsbeteckning  

 

Beskriv byggnad vid flera hus (t ex gäststuga, gult hus)  

Det anslutna husets aktuella adress*)  

 

Postnummer och ort 

 

*) Kontakta Samhällsbyggnadskontoret, Bengtsfors kommun, 0531- 52 60 00  

Nätavgift Föreningens nätavgift 2020      95:00/mån   

 Obligatorisk avgift för varje ansluten byggnad  

 

Val 1 Kollektiv anslutning till Telia (bindande) 339:00/mån   

 Beskrivning av tjänsten – se nästa sida 

 

Val 2 Öppen fiber - Individuellt avtal med vald tjänsteleverantör 

 

Kryssa i ditt val enligt alternativ 1 eller 2!   

Val av kollektiv anslutning till Telia är ömsesidigt bindande för både medlemmen och Telia under 

fem år från och med Vårviks Fibers kontraktsdatum, det vill säga längst till 2021-03-21. Därefter 

kan Vårviks Fiber förlänga avtalet (förlängt med ett år till 2022-03-21), omförhandla det eller 

ersätta det med annan tjänsteleverantör. Då får medlemmen göra ett nytt val av tjänst enligt de 

nya villkoren.  

Kollektiv anslutning till Telia kan ske kostnadsfritt vid två tidpunkter per år, den 1 juni och den  

1 november. Anmälan om anslutning (denna blankett) görs i så god tid som möjligt, dock minst  

två månader innan. Däremellan kan anslutning göras till vid varje tidpunkt gällande avgift. 

Uppsägning av kollektiv anslutning till Telia kan ske kostnadsfritt vid två tidpunkter per år,  

den 1 juni och den 1 november, om det föreligger särskilda skäl som styrelsen och Telia prövar. 

Uppsägning ska göras i så god tid som möjligt, dock minst två månader innan brytpunkten.  

Därefter kan återgång till kollektiv anslutning endast ske till vid varje tidpunkt gällande avgift.  

Vårviks Fiber fakturerar nätavgift och kollektiv anslutning enligt val 1) kvartalsvis i förskott. 

Vid val 2) Öppen fiber fakturerar tjänsteleverantören medlemmen direkt i enlighet med  

ingånget avtal.   

Genom din underskrift förbinder du dig till detta avtal avseende nätavgift och tjänster enligt 

kollektiv anslutning till Telia. 

Ort och datum   ………………………………………………………………………    

 

Medlemmens underskrift   ………………………………………………………………………… 

Ett exemplar av denna blankett skickas till Vårviks Fiber, c/o Per Johnler, Krokfors Utsikten 2,  

666 92  BENGTSFORS eller skannad med e-post till info@varviksfiber.se   

X 
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            2021-01-01 

 

BESKRIVNING AV VALEN AV TJÄNSTER OCH ANDRA VILLKOR 

 

Nätavgift 

Nätavgiften är obligatorisk för alla aktivt anslutna byggnader. I nätavgiften ingår bl a drift  

och underhåll av fibernätet. Nätavgiften faktureras och betalas per kalenderkvartal i förskott. 

Nätavgiften kan komma att ändras enligt beslut av styrelsen beroende på vilka kostnader 

fiberföreningen måste täcka för att driva och förvalta bredbandsnätet.  

Val 1 - Kollektiv anslutning till Telia 

Vårviks Fiber har upphandlat ett kollektivt paket av tjänster hos Telia till ett mycket bra pris  

med lång bindningstid som skydd mot prishöjningar. Då ingår även en TV-box, en media-

omvandlare och en trådlös router (Telias egendom som man lånar). 

Vid val av kollektiv anslutning är avtalet mellan medlemmen och Vårviks Fiber. Vårviks Fiber 

fakturerar med betalning per kalenderkvartal i förskott. Observera att du själv måste kontakta  

Telia för att aktivera tjänsten. 

Internetuppkopplingen har en kapacitet av minst 100 Mbit/s vid både upp- och ned- 

laddning vid anslutning med kabel. Hastigheten reduceras vid trådlös kommunikation och  

är även beroende av utrustningens prestanda. 

Vill man ha högre kapacitet, 250 eller 1 000 Mbit/s, beställer man detta direkt hos Telia och  

betalar genom faktura från Telia. 

TV-utbudet omfattar programpaketet Telia Lagom med Play-tjänster. Dessutom ingår de  

norska kanalerna NRK1, NRK2 och TV2 Norge. Utbudet förändras löpande och specificeras 

på Telias hemsida - https://www.telia.se/privat/tv/tvpaket/produkt/lagom. Önskar man fler  

TV-kanaler eller annan utrustning beställer man detta direkt hos Telia som också fakturerar.  

Telefon (bredbandstelefoni) ingår. Man behöver därmed inget särskilt telefonabonnemang.  

Man kan också behålla sitt gamla fasta telefonnummer. Endast samtalsavgifter och eventuellt 

andra avgifter som Telia kan komma att påföra (t ex faktureringsavgift) tillkommer och betalas 

direkt till Telia enligt särskild räkning och enligt Telias villkor.  

Aktivering av TV-paketet Telia Lagom samt komplettering med nya tjänster eller utrustning 

samt medflyttning av befintligt telefonnummer gör du enklast på Telias hemsida 

www.telia.se/aktivera. Får du problem med aktiveringen, kontakta Telias kundtjänst på 90 200.  

Utländska medborgare måste alltid kontakta Telias kundtjänst (från utlandet +46 771 99 02 00)  

för att få ett fiktivt personnummer och för att begära aktivering av tjänsten.  

Aktuellt utbud och priser för tilläggstjänster finns på Telias hemsida. 

Val 2 - Öppen fiber 

Du kontaktar den leverantör du föredrar och väljer de tjänster du vill ha samt ingår eget avtal.  

 

Utbudet av leverantörer som säljer tjänster i Vårviks fibernät varierar från tid till annan.  

Enklast kontrollerar du aktuellt utbud genom att ange byggnadens korrekta installations- 

adress på www.bredbandswebben.se eller ringer tjänsteleverantören. 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                     

https://www.telia.se/privat/tv/tvpaket/produkt/lagom
http://www.bredbandswebben.se/

