
VIKTIGT - TELIA ÖPPEN FIBER- information 

Telia kommer att hålla en information om fiberanslutning till ditt/dina hus: 

 

 NÄR: Söndag den 14 oktober 

 TID: Öppet hus mellan kl 12.00 - 15.00 

 VAR: Medborgarhuset, Kapellgatan 5, Arboga 
 Anm: På kallelse finns telefonnumret 020-118500 om man har frågor. 

 
 

 

OBS! Jag tycker att alla här i Viby ska komma till denna information: 

 Ni som redan gjort en intresseanmälan till Telia  

 Ni som tidigare har tecknat avtal med Stadsnätsbolaget 

 Ni som ännu inte har tecknat er för något bredbandsalternativ 

Bakgrund: Torsdagen den 20 september fick jag besök av två representanter för Telia Öppen Fiber 

som meddelade att det var klart att Telia beslutat att bygga ut fiber i vårt område. Jag begärde då att 

få ett skriftligt underlag på detta men det har ännu inte synts till. Troligen kommer vi att få 

information om detta vid mötet. En kallelse till informationsmötet har utsänds till några som gjort en 

intresseanmälan till Telia. Jag har däremot inte fått någon kallelse! 

Bifogar ett beställningsblad som jag fick av Telia-besökarna och som jag lovade sprida vidare. 

Hälsningar Lasse Karlsson/Ordförande i föreningen Viby I Utveckling 2018-10-07 

 

VIKTIGT - TELIA ÖPPEN FIBER- information 

Telia kommer att hålla en information om fiberanslutning till ditt/dina hus: 

 

 NÄR: Söndag den 14 oktober 

 TID: Öppet hus mellan kl 12.00 - 15.00 

 VAR: Medborgarhuset, Kapellgatan 5, Arboga 
 Anm: På kallelse finns telefonnumret 020-118500 om man har frågor. 

 
 

OBS! Jag tycker att alla här i Viby ska komma till denna information: 

 Ni som redan gjort en intresseanmälan till på Telia  

 Ni som tidigare har tecknat avtal med Stadsnätsbolaget 

 Ni som ännu inte har tecknat er för något bredbandsalternativ 

Bakgrund: Torsdagen den 20 september fick jag besök av två representanter för Telia Öppen Fiber 

som meddelade att det var klart att Telia beslutat att bygga ut fiber i vårt område. Jag begärde då att 

få ett skriftligt underlag på detta men det har ännu inte synts till. Troligen kommer vi att få 

information om detta vid mötet. En kallelse till informationsmötet har utsänds till några som gjort en 

intresseanmälan till Telia. Jag har däremot inte fått någon kallelse! 

Bifogar ett beställningsblad som jag fick av Telia-besökarna och som jag lovade sprida vidare. 

Hälsningar Lasse Karlsson/Ordförande i föreningen Viby I Utveckling 2018-10-07 


