Nytt tjänsteavtal måste tecknas senast slutet av oktober!
TKF Fiberförenings medlemmar inbjuds till informationsmöte måndag 8/10 kl 18.00.
Inbjudan till informationsmötet sker via TKF:s hemsida, mejl och utskick i postlådor.
Plats: Tärby Hembygdsgård (skylt visar infart vid vägen strax före Tärby kyrka).
Edin Delkic från Net at Once och TKF:s styrelse kommer denna kväll att informera och svara på frågor
gällande nya tjänsteavtalet med start 2019-01-01 då samtliga nuvarande avtal löper ut. Från samma datum
går det också att låta anslutningar vara vilande (router och digitalbox till TV återgår då till TKF för lagring).
De viktigaste förändringarna: TV med kanalpaket från SAPPA plus internet, telefoni (kollektiva paketet)
får sänkt pris.
Nya TKF-priset för Triple Play sänks från dagens 1065 kr till 957 kr och priset för Double Play – (utan TV)
sänks från 780 kr till 759 kr per kvartal. I summorna ingår även TKF fiberförenings nätavgift à 72,50
kr/månad.
En nyhet är ”Öppen plattform” där du väljer tjänst från portal, samt möjlighet till korttids-abonnemang. TKF
Fiberförenings nätavgift (för närvarande 72.50 kr faktureras separat) tillkommer vid val av tjänst från
”Öppen plattform”.
Önskas tillval höga hastigheten 1000 – 1000 Mbit/s går denna hastighet att erhålla till reducerat pris vid
tecknandet av det nya avtalet (plus ca 100 kr).
Tiden går fort, TKF Fiberförening har snart varit i driftsläge under fem år. Första trevande
informationsmötet hölls i Tärby Hembygdsgård 28 november 2011. TKF Fiberförening blev registrerad 23
december samma år, därefter tog det nära två år innan fiberföreningens nät var driftsatt strax före julen 2013.
TKF Fiberförenings avtal med operatören Net at Once har förnyats och fick redan från årsskiftet 2018-01-01
ett förbättrat TV-paket samt utbyte av konstaterad trasig router utan kostnad (endast frakten betalas). Om
denna förändring fanns gedigen information på TKF.s hemsida 2017-11-21.
För dem som önskade uppgradera sin router till senaste modell infördes möjligheten att göra detta till
reducerad kostnad: 995 kr plus frakt.
25 oktober måste nya tjänsteavtal vara inlämnade och undertecknade; nuvarande femåriga kollektiva
avtal löper ut vid årsskiftet.
Avtalsblanketter för dem som önskar förmånligt kollektivt avtal via TKF Fiberförening delas ut på
informationsmötet och kommer att finnas för utskrift på TKF.s hemsida under flik ”Ansökningar”.
TKF-medlemmar är alltid välkomna att ställa frågor via mejl eller telefon till undertecknad om det finns fler
frågor om avtalet (om du exempelvis inte har möjlighet att närvara på mötet).
Avtalen kan undertecknas och lämnas direkt efter mötet i Tärby eller lämnas i postlådan hos Åke Jansson, Ön
Tärby (ordförande TKF) eller Mikael Lönnblad (kassör TKF), Gunnagården Komlösa.
Informationen är fortfarande preliminär och kan kompletteras den närmaste tiden.
Prata gärna med stressade grannar om TKF avtalsförändring som ger sänkt månadskostnad!
Med vänlig hälsning från TKF styrelse genom Åke Jansson (ordförande TKF Fiberförening)
Åkes telefon: 033-265500 eller 0705-424865.

