Att beställa fiber
Tomtgrävning (40 m) och installation i huset ingår för 21 900 kr. Du måste först göra
en intresseanmälan på http://fibertillalla.se för att sedan lägga en beställning som du
signerar med Mobilt BankID. Det här dokumentet går igenom hur man gör. Det går
också bra att signera ett utskrivet avtal och skicka in det med vanlig post.
När din fiberanslutning är installerad kan du beställa tjänster (bredband, TV, telefoni)
från http://zmarket.se/. Se mer info på http://fiber.salbo.se/

Om du har sett en sådan här skylt i närheten av din fastighet så kan du lägga en
beställning på en fiberanslutning. Vi har en förening som försöker underlätta
utbyggnaden utanför tätorterna mellan Sätrabrunn och Västerfärnebo. Du når oss på
fiber@salbo.se, http://fiber.salbo.se och Salbo Fiberförening på Facebook.
1. Steg ett för att lägga en beställning är att gå till http://fibertillalla.se

2. Skriv in din adress och klicka på gatunamnet. Testa några olika stavningar om
adressen inte dyker upp i listan. Om den ändå inte dyker upp kan du skriva ett mail
till fiber@salbo.se

3. Klicka på ditt gatunummer. Notera att det kan finnas fler gatunummer än de 10
som dyker upp först.

4. När du klickat på ditt gatunummer kommer du till en sida där du kan läsa lite info
om hur projektet går till

5. Längre ner på sidan fyller du i dina kontaktuppgifter. Det är viktigt att du anger rätt
epostadress här.

….

6. När du anmält ditt intresse får du ett mail. I mailet finns det en länk till att lägga en
beställning:

7. Klicka på länken:

8. Fyll i dina uppgifter i avtalet och skicka in det.
9. Nu får du ett till mail med en uppmaning att signera din beställning.

10. Klicka på länken

11. Signera med BankID, om du inte har BankID så går det också bra att skriva ut
dokumentet och skicka in det med vanlig post. Hör av dig till fiber@salbo.se om du
vill hämta upp en papperskopia av avtalet som du kan skicka in.

12. Nu får du ytterligare ett mail med ämnesraden “Bekräftelse och slutdokument,
Signr”. Det är inte förrän du har fått detta mail som ditt digitalt inskickade avtal har
mottagits.

13. Nu är du klar. Men vi kommer höra av oss igen innan det skall börja grävas. Om
du vill läsa på om hur det fungerar en gång till kan du gå tillbaka till steg 1-4. Du kan
också läsa lite allmänt om vad som händer på http://fiber.salbo.se

