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Förhoppningsvis så har alla Bostadsrättsinnehavare i Vår Förening fått utskick/info från 
TELIA gällande att den befintliga Säkerhetstjänsten TELIA Säker Surf kommer att 
avslutas från deras utbud och “ersättas” utav F-Secure SAFE. Senast TELIA gjorde ett 
utskick angående denna “nuvarande” Säkerhetstjänst, TELIA Säker Surf var under 
Hösten 2016. TELIA gav vid det tillfället information till Vår Förenings Medlemmar att 
den aktuella Säkerhetstjänsten skulle sluta vara gratis och att man personligen skulle få 
betala en kostnad för denna Säkerhetstjänst. Vid det tillfället så hade Styrelsen en dialog 
med TELIA och med referens till ett svar på en ställd fråga till om TELIA Säker Surf 
ingick i Avtalet som tecknades i samband med Installationen/Indragningen utav Fiberoptik
i Vår förening. Efter att TELIA tagit del utav ovan svar så ändrade TELIA åsikt/beslut 
gällande den aktuella frågeställningen. Detta slutade med att TELIA skulle fortsatta med 
denna Säkerhetstjänst kostnadsfritt under 60 Månader “kollektivt“, räknat från Hösten 
2016. Således tolkar Vi i Styrelsen att denna Säkerhetstjänst eller dess liknande 
ersättningstjänst  fortfarande ska gälla “kollektivt” under cirka 36 Månader till. 
Säkerhetstjänsten TELIA Säker Surf har varit tillgänglig “kollektiv” sedan ovan 
Fiberoptikinstallation och fram till 2018.10.31. Med ordvalet “kollektiv” så innebär detta 
att ovan Säkerhetstjänst ej har varit personlig utan den har “följt” med även vid Ägarbyten
utav Föreningens Bostadsrätter. Med det utskick som TELIA nu har gjort erbjuds man att 
personligen teckna ersättningstjänsten F-Secure SAFE under 60 Månader till en kostnad 
utav 0 kr/Månad. Således kan man “tolka” detta erbjudande fördelaktigt för de 
Bostadsrätter som det ej kommer att ske Ägarbyte på under de kommande 60 Månaderna. 
Från Styrelsen vidhåller Vi att TELIA ska leverera “någon” Säkerhetstjänst “kollektivt” 
under de kommande cirka 36 Månaderna i stället för att erbjuda en lösning som innebär 
att man personligen får teckna ett Avtal med TELIA. Eftersom Vi för en dialog med TELIA
gällande den uppkomna situationen samt att teckna/beställa Säkerhetstjänsten F-Secure 
SAFE gratis under 60 Månader snart  går “ut” rekommenderar Vi att Ni tecknar/beställer 
Säkerhetstjänsten F-Secure SAFE omgående innan 2018.10.31. 
Efter denna datum kommer sannolikt denna Säkerhetstjänst ej kunna erbjudas 
kostnadsfritt. Skulle det ske någon förlikning, överenskommelse med TELIA att F-Secure 
SAFE förlängs “kollektivt” under 36 Månader så innebär detta sannolikt ingen större 
åtaganden för de Bostadsrättsinnehavare som tecknar tjänsten privat innan 2018.10.31. 
Detta med referens till TELIA utskick/info där det står nämnt att Säkerhetstjänsten 
F-Secure SAFE har ingen bindningstid, eller uppsägningstid.

Anm :  Givetvis så tecknar/beställer man ovan Säkerhetstjänst  F-Secure SAFE med    
            ett “aktivt” personligt ställningstagande, ansvar, etc. 

Säkerhetstjänsten F-Secure SAFE tecknar/beställer man på,    telia.se/surfarsafe

Från Styrelsen kommer Vi att återkomma med utskick/info när Vi har fått mer relevant 
info, etc från TELIA. Förhoppningsvis kommer detta att ske innan, under November.
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