Medlemskapet
Grundtanken med KGB fiberförening är att medlemmarna förutsätts nyttja de tjänster
som föreningen erbjuder. KGB fiberförening har under åren 2016 tom 2018 byggt ett
fibernät i tätorterna Kälarne Gällö Bräcke, därav namnet KGB fiberförening.
Föreningen kan genom Telia tillhandahålla kollektivt avtalade tjänster: Internetanslutning med 100 Mb/s kapacitet, IP-telefoni och kanalpaket för TV med drygt 20
kanaler. Kostnaden för detta är 369kr/månad eller 1047kr/kvartal. Föreningen
föredrar autogiro så fyll i Autogiroanmälan. Vill man inte använda sig av autogiro får
man en faktura på abonnemanget men det kostar 20kr per faktura.
Vill man inte ansluta sig till det kollektiva avtalet kan man välja öppen fiber och väljer
själv abonnemang hos någon internetleverantör.
Bli medlem i fiberföreningen
Det fysiska nätet är fast anslutet till fastigheterna och blivit en del som följer med vid
ett ägarbyte. För att kunna använda nätet måste du bli medlem i fiberföreningen.
Ansöka om medlemskap i föreningen, hämta blankett Medlemsansökan KGB
Vid en fastighetsförsäljning träder en ny ägare in och för att kunna använda nätet
måste denne bli medlem i vår förening. Har den gamla ägaren ett kollektivt avtal med
KGB fiberföreningen kan den nya ägaren ta över detta avtal. Blanketten
Överlåtelseavtal skall fyllas i av säljare och köpare samt en kopia skickas till någon i
styrelsen.
OBS 1 om den nya ägaren inte vill ta över det kollektiva avtalet kan det kollektiva
avtalet sägas upp för en kostnad av 3000kr som den gamla ägaren måste betala.
OBS 2 Har den gamla ägaren tagit lån via föreningen har ägaren förbundit sig till det
kollektiva avtalet i 60 månader från det att man driftade anläggningen.
Teckna kollektivavtal med föreningen Eller välja öppen fiber, hämta blankett Avtal
avseende Medlems nyttjande av tjänster i föreningens fibertjänster
Contrado, vår nya handläggare av föreningens ekonomi
Från och med 2019-07-01 har KGB fiberförening ingått avtal med Contrado
Redovisning AB i Östersund om hantering av föreningens ekonomi. Det är även dom
som hanterar faktureringen för kollektivavtalen. Här kommer lite info angående
betalningsordning mm.¨
Fakturering
Contrado använder sig av Fortnox system för bokföring och fakturering samt för
snabba inkassorutiner. Genom Fortnox faktureringssystem tas betalningarna först in
till deras bankgiro för att sedan föras över till föreningens.

Pris Kollektivavtal
Kvartalsbetalning: 1047:-/kvartal inklusive moms och fakturaavgift (30:-).
Månadsbetalning: 369:-/månad inklusive moms och fakturaavgift (30:-).
Autogiro
Anmälan till autogirobetalning görs enklast i den internetbank som medlemmen
använder. Gör så här i internetbanken:
1. Leta reda på Autogirobetalning under Betala/Överföra,
2. Leta reda på betalningsmottagare – sök efter Kälarne-Gällö-Bräcke Fibernät ek
förening och bekräfta,
3. Ange inbetalare, en serie tecken som endast får innehålla siffror,
4. Skapa inbetalare genom att först använda numret 84 och sedan lägga till samtliga
siffror i AMG-medlemsnumret inklusive nollor, inbetalare ska således alltid innehålla
6 siffror,
5. Skriv in inbetalare och bekräfta, förmodligen med hjälp av bankdosan. Nu är det klart.
Medlem som inte använder internetbank kan anmäla autogiro med en blankett.
Blanketten kan hämtas från blankettsidan Autogiroanmälan medgivande till
kontonummer.
Kontaktuppgifter
För att vår faktureringstjänst ska kunna fungera smidigt är det viktigt att vi har rätt
adress. Har ni flyttat eller bytt faktureringsadress så kontrollera först att vi fått den
nya adressen. Gör det till någon ur styrelsen. Se e-postadresser och telefon nr på
sidan ”Styrelsen”.
Vänd er till Contrado om du har frågor om de fakturor som du får. Klicka på namnet
nedan om du vill skicka e-post.
Pernilla Fahlman
Pernilla.fahlman@contrado.se
tel 063-5011956
Daniel Vilhelmsson
daniel.vilhelmsson@contrado.se
tel: 063-109870

Emma Olofsson
Emma.olofsson@contrado.se
tel: 063-501 19 52
Köp av hus, att tänka på
Innan köpet så kolla med fiberföreningen så inte anslutningen är nedtagen p.g.a.
obetald medlemsavgift då en återanslutning kostar 3100kr + moms.
Problem med tjänster, vem vänder man sig till
Alltid till sin tjänsteleverantör.
Har man kollektivt avtal ringer man Telia på 90200.
Har man öppen fiber ringer man sina valda tjänsteleverantörer.

