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Information om nytt gruppabonnemang för kabel-TV och bredband på Hälltorp
Baserat på svaren på den enkät som delats ut så har styrelsen för Hälltorps
samfällighetsförening beslutat att genomföra ”alternativ 1”.
I detta alternativ ingår följande ComHem-tjänster:
• TV: Analoga grundutbudet samt fria digitala kanaler (samma som alla har idag).
• Data: Bredband med hastigheten 10/1 Megabit/sekund.
• Telefon: Grundabonnemang för fast telefon.
Målsättningen är att det nya gruppabonnemanget ska träda i kraft 1/1 - 2013.
Du kommer att få mer information efter hand. Just nu behöver du inte göra någonting.
Speciellt:
• Bind inte upp dig för något annat Internet och TV abonnemang innan dess!!!
• Även om du vill flytta över ditt telefonabonnemang till ComHem ska du inte säga
upp ditt nuvarande abonnemang (detta skall göras senare av ComHem för att
kunna behålla samma telefonnummer).
• Problem som meddelats via enkäten kommer att rapporteras till ComHem.
Kostnaden för dessa tjänster blir ca 1650 kr/år. Detta belopp kommer att debiteras årsvis av
samfällighetsföreningen. Hittills har du betalat 1000 kr/år till föreningen och bara fått analoga grundutbudet och
fria digitala kanaler. Nu ökar alltså årsavgiften med ca 650 kr, men då får du även bredband och (om du vill)
telefoni. Detta är ett mycket lägre pris jämfört med om man tar ett enskilt abonnemang per fastighet för
bredband. Det är valfritt om man vill utnyttja alla tjänsterna i gruppabonnemanget. Man kan t.ex. fortsätta att ha
kvar sitt nuvarande telefonabonnemang hos någon annan operatör om man inte vill ringa via ComHem.
Man kan naturligtvis abonnera på fler ComHem-tjänster utöver gruppabonnemanget enskilt per hushåll. DigitalTV paket kan man beställa till ordinarie pris. Högre hastighet på bredband kan man också beställa och då får
man ett prisavdrag motsvarande det bredbandsalternativ som ingår i gruppabonnemanget (prisavdrag
249 kr/mån). Väljer man att ha telefonabonnemanget hos ComHem så tillkommer samtalsavgifter och avgifter
för eventuella tilläggstjänster för telefoni.
Oavsett om man utnyttjar alla tjänster eller inte så måste man betala hela årsavgiften till
samfällighetsföreningen. Observera att det är fastigheten som är delägare i samfälligheten vilket innebär att du
som person inte kan träda ur samfälligheten. Den/de som äger en fastighet på Hälltorp som är delägare i
samfälligheten är automatiskt medlem i samfällighetsförening. Som fastighetsägare är du skyldig att betala
årsavgiften till samfälligheten. Mycket viktigt är att om du säljer din fastighet, så måste köparen informeras om
samfälligheten och de förmåner och skyldigheter som finns.
Om du har frågor kan du kontakta någon i IT-gruppen:

Styrelsen för Hälltorps samfällighetsförening

