
Telia klipper kablarna!

Som bekant försvinner ju den fasta telefonin 2017-03-31

Jag har varit i kontakt med Telia angående detta, för att få reda på vad som kommer att ske 
då, och hur de tänker sig att lösa det problemet.

Du måste själv en månad innan ta kontakt med Telia och beställa ”Mobil hemtelefoni”, vilket 
innebär att du kommer att ringa via mobilnätet, via en trådlös telefon(det går att ha flera 
trådlösa telefoner inkopplade) och enbasenhet som ger betydligt bättre mottagning än en 
vanlig mobil. Är mottagningen ändå för dålig, finns det möjlighet att ansluta en yttre antenn 
för att få starkare mottagning. Där tar Telia sitt ansvar och hjälper till med det. När jag 
frågade om verkligen masten i Axmar skulle räcka till för oss alla som då kommer att nyttja 
den, fick jag till svar att räcker inte signalstyrka och bandbredd till, så kommer de då att få lov
att förstärka eller komplettera den. En sådan sak skulle faktiskt kunna ge oss i Gåsholma 
bättre täckning på mobilen än den obefintliga som vi har idag.

Kostnaden för det här på 12 månaders bindningstid är 99 kr per månad. Utan bindningstid 
får man betala för basenheten, som då kostar 895 kr. 12 månaders bindningstid känns inte 
farligt, då jag inte tror att fibern är klar innan mars 2018. Det brukar ju alltid dra ut på tiden.

Telia erbjuder även i sammanhanget bredband via det abonnemanget, som då kostar 329-
359 kronor per månad, beroende på hastigheten (2-8 eller 5-20 Mbit/s) vid en 12 månaders 
bindningstid. Det abonnemanget har 100GB surf per månad, vi lovas 200 GB surf per månad i
12 månader (under bindningstiden).

Kombinerar dessa båda, så har de ett erbjudande som då kostar 409-439 kr per månad, med 
12 månaders bindningstid.

Detta går även att kombinera med Telia Play+ för TV.

Sammanfattningsvis känns det som att Telia har ett vettigt alternativ för oss som idag har fast
telefoni, och det till ett rimligt pris och bindningstid. Jag i alla fall kommer att hoppa på den 
tjänsten till dess fibern är klar och går att använda.

Ni som har den fasta telefonin via andra operatörer, borde (enligt den hos Telia jag talade 
med) ha liknande erbjudanden, då ni ju är kunder hos dem, och de inte längre kan leverera 
den tjänst ni har idag. Får ni inget erbjudande, så kolla upp med kundtjänsten hos dem.

Anders Lagnert
Gåsholma
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