
Till medlemmar i Östra Lerbergets Samfällighetsförening nr 2.

RIKSNET har nu sänkt vår avgift vilket innebär att kostnaden framöver blir 185kr/månad för 100/100 
(100 Mbit/sek i upp- och nerladdning). Dessutom bjuder Riksnet just nu alla nya kunder på de tre första 
månaderna om man ansluter sig senast 31/5. Varje fastighet som ansluter sig tecknar eget avtal med 
Riksnet, det finns alltså inget centralt avtal för samfällighetsföreningen. 
Även företag erbjuds att teckna avtal med Riksnet med särskilda vilkor. 

För mer information kring tjänster och avtal, kontakta Riksnet:
www.riksnet.se
Tel: 0770-339933

För den som är intresserad krävs att det finns en mediakonverter installerad i fastigheten. 
Är man osäker på om man har en mediakonverter installerad går det bra att kontakta ansvarig för 
fiberfrågor, se kontaktuppgifter nedan. Observera att konverter endast får installeras av en, av 
föreningen, behörig person. Om ni har rätt konverter installerad behöver ni enbart kontakta Riksnet för 
att teckna avtal.

Behöver ni installera konverter har priset för denna i dagsläget varit 2718kr med installation. Vi arbetar 
på att kontrollera om priset för konvertern är oförändrat eller har sänkts. Samfälligheten kommer därför
att fakturera er med korrekt belopp så fort priset är fastlagt, dock högst 2718kr.
För att få konvertern inkopplad fyller ni i talongen nedan, lägger i lådan på Betesvägen 80. Anmälan är 
bindande och när talongen inkommit kontaktar ansvarig er för att planera installationen. 

För att underlätta kommunikationen mellan styrelsen och föreningens medlemmar skulle vi gärna se att 
vi framöver kunde kontakta er via e-post. Om ni ger medgivande till att vi lagrar er mailadress för 
framtida utskick ber vi er skicka ett mail till lerberget2@gmail.com. Ni kan när som helst begära att gå 
ur maillistan igen genom att skicka ett mail till nämnda adress. 

Har ni ytterligare frågor eller önskar få hjälp med att kontrollera befintlig utrustning är ni välkomna att 
kontakta föreningens ansvarige för fiberfrågor: 
Jonas Jeppsson
0708-471 437
kechee@gmail.com

Lämna er beställning i brevlådan på Betesvägen 80 eller skicka den till
Lerbergets samfällighetsförening nr 2, Box 107, 26322 Höganäs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jag vill beställa mediakonverter med installation och kommer att bli fakturerad för den, dock högst 2718:-

Namn............................................................................

Adress..........................................................................

Datum......................................................Underskrift...............................................................

mailto:kechee@gmail.com
mailto:lerberget2@gmail.com
http://www.riksnet.se/

