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SPF skriver så här på sitt INTRANÄT 
 

2021-10-20 

Uppdatering e-post utskick till mottagare med Telia e-post 

Medlemsregistret fungerar som vanligt. E-postutskick går ut till alla utom till 
mottagare hos Telia. Detta beror på att Telia den 4/10 har ändrat sin policy 
för mottagande av massutskick. Vilket Telia efter mycket påstötningar har 
bekräftat. Vår e-postleverantör försöker få kontakt med Telia för att se om 
det går att lösa problemet. Dock är inte Telia så samarbetsvilliga här. Vi 
uppdaterar på intranätet så fort vi har ny information. 

 

 
 
Med anledning av Telias uppträdande rekommenderar vi alla 
våra medlemmar att skaffa en Gmail epostadress som Du sedan 
anmäler till oss på spf.lerum@gmail.com ! 
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Gör så här. 
 
Googla – sök på Gmail 

 
Klicka på Gmail enl ovanstående och där kan Du registrera Din 
egen Gmail epost adress. 
 
Använd gärna Ditt namn så vet den som Du sänder mejl till 
vem de får mejlet från. 
 
Ibland kan det finnas någon med samma namn och då får Du 
ta till knep.  
 
Ex 
kalle.kallesson@gmail.com – obs klicka inte! Bara ett ex.  
 
Om det inte går, prova utan punkt mellan för och efternamn 
eller lägg till födelseår.  
Ex kallekallesson47@gmail.com 
 
Om Du vill ha gmail på mobilen går Du till playbutiken (android) 
Eller Appstore (iphone) och sök efter gmail appen – installera 
och registrera. 
 
Om Du redan har gmail på Din dator eller padda så öppnar Du 
gmail appen i mobilen med samma lösen ord. 
 
Gmail har mycket större brevlåda. 
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Vill Du ha hjälp med detta så har vi öppet hus i vår lokal på 
Häradsvägen 10 onsdag 27 oktober kl 14-16.00 
 
SPF bjuder på kaffe med dopp. 
 
Tag med Dig bärbar dator, padda, mobil. 
 
Meddela gärna om Du kommer på spf.lerum@gmail.com 
 
 
Styrelsen  
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