
Föreningen har valt att vi ska acceptera Zitius förmånliga erbjudande. Så därför vill vi informera er 
om att ni som ska ha fiber måste: Gå in på http://www.fibertillalla.se/  
Detta måste Göras av fastighetsägaren 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

*Har du ingen e-mailadress så till höger finner du avtal fiberanslutning klicka där och skriv ut 
fyll i och skicka in med kopia av ide/körkort. Fullfölj intresseanmälan. Du kan hämta avtalet 
igen genom att göra om momenten 1till 3 

 
 
 
 
 
 

1. När du söker på adressen skriv 
hemmanet först ex. Rämjäng 
husetsadress. Får du inget 
kolla stavningen. 
 

2. Klicka på förslaget till din 
hemmadress.  
*Finns inte förslaget med 
klicka på visa nästa tio gator 
 

3. Klicka på inget nummer om 
inte du får förslag på ditt hus 
nummer 

Nu ska en ny sida komma upp. 
Gå längst ner på denna sida. 

4. fyll i: 
Förnamn  
Efternamn 
E-mailadress. har du ingen se 
instruktionen nedan * 
Telefonnummer 

5. Kolla  
Att adressen stämmer 

6. Klicka på  
Anmäl intresse 

Nu är din intresseanmälan klar. 
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http://www.fibertillalla.se/


Har du nu fyllt i en e-mailadress. Ska du ha fått ett mail från fiber till all. Gå in på den länk som 
skickats till dig på e-post.  
Den ser ut så här 
 

 
15. Nu har du fått en ny länk via e-posten. Där du kan signera avtalet med e-legitimation.  
 
16. *Har du inte e-legitimation, skriv ut avtalet, fyll i och skicka in med kopia av ide/körkort.  
 
Är ni fler ägare på fastigheten måste medgivande från de andra del ägarna skickas in 

 
Ditt arbete är klart 

7. Välj hur du vill signera avtalet. *Har 
du inget bank ide gå till punkt 16 
 
8. fyll i personnummer  
 
9. fyll i fastighetsbeteckning 
 
10. kontrollera adressen 
 
11. vill du ha en annan faktura adress 
än fastighetens adress klicka här och 
fyll i faktura adress 
 
12. här fyller du i om du vill ansluta ett 
extra hus på tomten 
 
13. välj hur du vill betala 
 
14. klicka på sicka in 
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