Fiber i vårt område!
Sista beställningsdag: 31/10-2018 för Telia/Zitius.
Det saknas i dagsläget knappt 100 st. anslutningsavtal per
försäljningsområde! Viktigt att vi kommer igång i något område för
att sedan bygga på med fler områden.
Här kan du läsa om hur du ska göra för att få fiber till ditt hus
Vi ser att intresset för fiberanslutningar är stort, men en förutsättning för att Telia/Zitius ska
kunna påbörja grävning för fiberbyggnation är att de får tillräckligt många anslutningsavtal
påskrivna. Så snart detta har skett kommer de att grovprojektera området och sedan
påbörja grävningen. För att hålla processen igång uppmanar vi alla att lämna in sina
anslutningsavtal snarast möjligt. Behöver ni hjälp så kontakta gärna Zitius eller någon av oss i
Sockenrådet: info@hallnas.info. Prata gärna med era grannar så att alla känner till vad som
gäller.
Alltså: sista beställningsdag: 31/10-2018 på www.fibertillalla.se
Anslutningsavtal
Det är viktigt att känna till att Telia/Zitius anslutningsavtal inte är bindande förrän de har
skickat ut en orderbekräftelse på att byggnation kommer att starta i vårt område. De skickar
ett bekräftelsemail till din e-post när de mottagit och registrerat ditt avtal eller per post om
ni inte har e-post. Telia/Zitius tar inte ut några avgifter eller övriga kostnader om ni skulle
önska bryta avtalet innan ni fått orderbekräftelsen eller under de 14 dagar ni har full
ångerrätt.
Digital-signering av avtal
Du har möjlighet att signera ditt anslutningsavtal digitalt. Om du signerar ditt avtal digitalt
via fibertillalla får du 200 kr i rabatt på din fiberanslutning. Du signerar genom att gå in på:
www.fibertillalla.se ange din adress och följ instruktionerna. Om du inte hittar din adress så
kontakta Sockenrådet men du kan även göra en intresseanmälan så återkommer Telia/Zitius
när ett tillräckligt antal anmält intresse.
Av Telia/Zitius fördefinierade säljområden, i första läget:
Område 1: Från Lingnåre i väster till Slada hamn i öster, via Edvalla, Hjälmunge och Slada.
Område 2: Från Grönö, via Fagerviken och fram till Julö i Öster.
På Sockenrådets hemsida kan du se hela Telia/Zitius presentation från Gröna Lund den 11
okt. http://hallnas.info/aktuellt/
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Fiber i vårt område!
Sista beställningsdag: 31/10-2018 för Telia/Zitius. Det saknas i
dagsläget knappt 100 st. anslutningsavtal per försäljningsområde!
Viktigt att vi kommer igång i något område för att sedan bygga på
med fler områden.
Vad händer med IP Only?
IP Only har ännu inte lämnat något besked om de har några planer för Hållnäs. IP Only har i
dagsläget grävförbud i Tierps Kommun, pga. oavslutade uppdrag. Det är därför allt mer
osannolikt att de skulle komma med ett byggbeslut i Hållnäs inom de närmsta månaderna.
Det finns inget som hindrar att ni tecknar avtal med Telia/Zitius (kostnadsfri ångerrätt i 14
dagar efter orderbekräftelse) även om ni har en inneliggande beställning av fiber hos IP Only.
Områden: Nedan ser ni karta på område 1, i grön färg. Område 2 gränsar med område 1 i
öster, har en nordlig gräns vid Gåsbo, hela Fagerviken samt sydlig gräns söder om Grönö.
Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Hållnäs Sockenråd.
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