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  Vänd! 

Aktuella frågor 
Nedgrävningen av kanalisationen är klar och Herrljunga Elektriska håller på för 
fullt att blåsa fiberkabel och koppla ihop nätet. Förhoppningsvis har alla sett till 
att montera inomhusfibern med tillhörande uttagsdosa enligt anvisningarna så 
detta arbete kan ske utan hinder. Kommunikationsoperatören väntar nu på att få in 
föreningens beställning på de tjänster som medlemmarna vill ha i nätet. Medlem-
mar som fortfarande inte skickat in sin beställning till föreningen får nu en 
påminnelse om att göra detta omgående.  
Många undrar säkert ”när blir allt färdigt så vi kan säga upp våra nuvarande 
abonnemang?”. Det beror ju på hur vintern blir, men för närvarande bedömer vi 
att 31 mars borde allt vara klart. Då gäller det att planera uppsägning av befintliga 
abonnemang så att det blir en smidig övergång, men utan för mycket dubbeldebi-
tering. Nedan försöker vi ge information och råd för detta. Vi har talat med Telia 
och i normalfallet gäller 3 månaders uppsägningstid för både telefon och bredband 
men det kan finnas avtal med längre bindningstid. Undersök vad som gäller för 
dig med din nuvarande leverantör! 
 

Uppsägning av telefoni och bredband 

Vill du behålla nuvarande telefonnummer är det viktigt att detta beställs av den 
tjänsteleverantör vi ska använda i framtiden. Den som beställt Triple Play eller 
Telefoniabonnemang genom fiberföreningen bör göra på följande sätt.  

1. Markera på din beställning av tjänst från Od-Alboga fiber att du vill 
behålla ditt nuvarande telefonnummer (portering). Detta kostar 199:- kr 
inkl. moms.  

2. Vi överlåter åt Qmarket (Riksnet) att ansvara för uppsägning/portering.  
3. Vi ber Qmarket att den 1 januari säga upp befintliga abonnemang hos 

respektive operatör och överföra dem till Riksnet den 31 mars 
4. Skulle vi i slutet av december inse att vårt nät inte blir klart till 31 mars så 

kan vi be Qmarket att skjuta upp porteringen en månad till exempel.  
Är du inte i behov att behålla ditt gamla telefonnummer kan du säga upp ditt 
telefonabonnemang när du vill. Även här är de säkert minst 3 månaders upp-
sägningstid. Skulle det ta mer än tre månader från det datum du säger upp ditt 
telefonabonnemang tills vårt fibernät blir klart blir du utan telefon den tiden. Men 
du slipper betala 199: - för portering. 

 
För den som har bredband via Telia gäller även där 3 månaders uppsägningstid. 
Här kan du själv säga upp ditt bredbandsabonnemang med Telia. Men om inte 
vårt fibernätverk blir klart till beräknat datum kan du förlänga ditt bredbands-
abonnemang på X antal dagar utan att få en ny 3-månadersperiod pålagd. Följande 
ska gälla enligt två olika kontakter med Telia.  

1. Avboka ditt bredbands abonnemang t.ex. den 20 november 2013.  
2. Detta abonnemang upphör då att fungera from den 20 februari 2014.  
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3. Men om du får information att din fiberanslutning inte är igång före den 
20 februari 2014, kan du kontakta Telia t.ex. den 10 februari 2014 och 
flytta fram ditt avslutsdatum till den tid du fått information om att vårt 
fibernät ska vara upptänt i ditt område. Obs! det blir ingen ny 3-månaders 
uppsägningsperiod från det datum du förlänger din tjänst hos Telia.  

4. Men tänk på att fråga Telia att det fungerar på detta sätt innan du säger 
upp ditt bredbandsabonnemang om du vill vara säker på att du alltid har ett 
fungerande bredband hemma.  

Har du annan bredbandsleverantör tar du reda på vad som gäller där.  
 
Fungerar Trygghetslarmet i IP-telefoni? 

Detta är en fråga som har varit uppe på flera möten. Vi har nu gjort en test hos 
våra fibergrannar på Sämsholm. Tyvärr verkar det som att den teknik som idag 
används av Herrljunga Kommun inte fungerar tillsammans med IP-telefoni.  

Vi har även pratat med vår kommunikationsoperatör som säger följande:  
”När det gäller trygghetslarm via IP-telefoni så är det ingenting som vi brukar 
rekommendera”.  
Vi föreslår därför att den som är i behov av trygghetslarm bör behålla sitt vanliga 
telefonabonnemang tills vidare även om man har valt IP-telefoni som tjänst i 
fibernätet. 

Självklart kommer vi att fortsätta bevaka detta samt följa upp hur kommunen 
kommer att utveckla sitt trygghetslarm. 

 
Har du frågor är du förstås välkommen att kontakta någon i styrelsen eller mejla 
till fiber@od-alboga.se  
 

Med hälsningar från 

Styrelsen 


