Hej Dalhem och Halla!
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Grävningen pågår för fullt. Den första sträckan mellan Dalhem/Halla från
Nygårds och Tomte upp till Granskogs/Burge/Grinder mot Dungårde är nu
nästan klart. Nu i veckan kommer vi att börja vid telestationen/noden, vid
kyrkan och gräva söderut på Dalhems östra sida.
Nu är det mycket viktigt att vi alla hjälps åt med dagsverkena. Kontakta de
områdesansvariga och planera in olika dagar som ni kan hjälpa till. Allt ifrån kaffekokning till
arbetslagen, till att hjälpa era grannar att allt flyter på så att grävaren inte står still, det kostar
oss pengar. Är ni daglediga eller kan ta en dag ledigt så hör av er. Det gäller veckorna
framöver nu. Vi behöver vara där och ha lite koll, minnas och kunna rapportera.
Ni som inte kan eller vill utföra dagsverken kommer det att utgå kostnad enligt tidigare
information och skrivelse.
Vi vill påminna er om att se över era abonnemang i tid.
På nästa stormöte kommer Telias representant att gå igenom abonnemang och vad som ingår
ytterligare och andra val som kan göras. Men nu behöver vi tänka till i tid för att slippa
onödiga kostnader för dubbla abonnemang.
Har ni Telia abonnemang idag så är det bra. Då gäller det att samma person som står för
abonnemangen (både bredbandsabonnemang och telefonabonnemang) skriver på för Telias
Tripple Play-abonnemang. Ni behöver inte säga upp Telia-abonnemang, bara se till att det är
samma person som står för abonnemangen –era befintliga abonnemang ”övergår” på något
sätt till detta Tripple Play-abonnemang.
Har ni andra operatörers abonnemang på fast telefoni, ring Telia och säg att ni beställer ett
grundabonnemang, Telia Bas. De sköter övergången från den operatör ni än har. Det här
behöver ni göra så fort som möjligt, för att slippa betala dubbla abonnemang.
Har ni andra operatörers abonnemang på bredband – kolla över uppsägningstider. Det är
onödigt att betala dubbla abonnemang för samma kanaler. Har ni 3 mån uppsägningstid så säg
upp det inom kort. I december är vi definitivt igång.
Har ni företagsabonnemang och ska ha Tripple Play-abonnemang nu, så måste ni snarast gå
över till ett privat Telia-abonnemang.
Har ni frågor och funderingar kontakta någon i styrelsen gärna via e-post.
info@dalhemfiber.se
Läs mer och hitta kontaktuppgifter till styrelse och områdesansvariga på hemsidan:
www.dalhemfiber.se
Den här informationen har bara gått ut via e-post och läggs ut på hemsidan. Hjälp till att
sprida den till grannar som inte har e-post, skriv ut och lägg i deras postlåda.
Ta er tid att fråga era grannar om de fått informationen, speciellt de äldre som ni
misstänker inte har dator. Hjälp dem med att klargöra det här med abonnemang.
Det underlättar för oss alla oerhört mycket.

Stort TACK från oss // Dalhem Fiber styrelse
Anna, Patrik, Bo, Perolof, Erik, Johanna, joHanna

