
 
 

Val av tjänster i Steneby Fibers Bredbandsnät Nya anslutningar 
 

Namn: 

 

Födelsedata ååååmmdd: 

 

Gatuadress: 

 

Telefon hem  Mobil 

      
Postnummer         Postort: 

   

E-post 

 
Fastighetsbeteckning:  

 

Ni kan välja tjänster enligt nedan: 
 

Val 1: Kollektivt gruppanslutning innebär att ni ansluter er till Telia och kommer att få bredband 100/100 mbit, TV-

paket Lagom (ca 22 kanaler) och fast IP telefoni. I paketet ingår en TV-box, en mediakonverter och en gateway 
(Router trådlös och LAN + Smart Surf).  
För detta betalar ni 299:-/månad plus föreningens nätavgift. Samtalsavgifter enligt Telias prislista tillkommer. 
Tjänsten betalas halvårsvis i förskott via faktura. Önskar man flera kanaler, flera TV-boxar, inspelningsbar box m.m. 
får man själv beställa dessa tilläggstjänster och material från Telia och får sedan en separat faktura för dessa extra 
tjänster från Telia. För att få priser för tilläggstjänster får man kontakta Telia. 
Samtalsavgifter faktureras från Telia. Se för övrigt Telias villkor på Steneby fibers hemsida.  
Inkoppling kan ske endast vid två tillfällen/år. Se hemsidan www.Stenebyfiber.com 

Val 2: Vill man inte ansluta till det kollektiva avtalet ovan kan man via öppen/företags fiber där själv bestämma 

vilken leverantör man önskar och vilka tjänster man vill ha. För de alternativ som finns kontakta Benab. Se hemsida. 
www.bengtsforsenergi.se/bredband  
Föreningens nätavgift tillkommer.  

Val 3: Vill man inte ansluta fastigheten till nätet så kan man välja att ha en passiv anslutning. Kostnaden för detta 

är föreningens nätavgift. Faktureras årsvis. 
 

Val 4: Detta val görs endast för de medlemmar som har två anslutningar.  
 

Önskar kollektivt gruppanslutning: .………………………………………………         
Val 1 + föreningens nätavgift* + faktureringsavgift 

Ansluter till öppen/företag …………………………………………………….….. 
Val 2 + föreningens nätavgift* + faktureringsavgift 

Passiv anslutning………………………………………………………………….. 
Val 3 + föreningens nätavgift* + faktureringsavgift 

               Kollektiv    öppen/passiv/företag          
Anslutning nummer två (gäller ett fåtal fastigheter)…………. 
Val 4 + föreningens nätavgift* + faktureringsavgift 

*Föreningens nätavgift är för närvarande 65:-/månad plus moms 

 
Ort/Datum 

____________________________________________________________ 
Namnteckning 

Valet är bindande. 

Blanketten kan skickas till: 

Steneby Fiber Ek Förening 
Norebyn 7 
666 94 DALS LÅNGED 
 
Eller kan också e-postas till info@stenebyfiber.com (glöm ej att fylla i alla uppgifter samt signatur) 

http://www.stenebyfiber.com/
http://www.bengtsforsenergi.se/bredband
mailto:info@stenebyfiber.com


 
 
 
Dina personuppgifter är trygga hos Steneby Fiber Ekonomisk Förening. Med anledning av EU:s nya 

dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) har vi anpassat vår integritetspolicy till 

den nya lagen. Se mer på vår hemsida.  
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