
2020-08-23 

Information om fiberinstallation på Hälltorp samt fortsatt ComHem-avtal 

Enkäten i sommar visade att mer än hälften av alla hushåll vill dra in fiber med Hammarö stadsnät. 
Enkäten visar också att drygt en tredjedel av alla hushåll på Hälltorp vill fortsätta använda ComHem-
nätet. 

Under 2021 kommer därför Hammarö stadsnät att leverera fiberanslutning till de hushåll på Hälltorp 
som beställer detta. Kostnaden blir 8900 kr/fastighet som inkluderar grävning på tomten och 
montering av fiberbox i huset. Återställning av mark på egen tomt ingår dock inte i detta pris. 
Beställningsblankett för fibernät kommer att delas ut under hösten 2020. 

För de hushåll på Hälltorp som väljer att fortsätta använda ComHem-nätet så löper nuvarande avtal 
vidare utan prishöjning, förutsatt att minst en tredjedel av alla hushåll på Hälltorp fortsätter använda 
ComHem. De som väljer att fortsätta med ComHem behöver inte göra någonting 

De som vill sluta att använda ComHem-nätet 2021-12-31 måste meddela detta till Hälltorps 
samfällighetsförening och blankett för utträde ur gruppavtalet med ComHem kommer att delas ut 
under hösten 2020. 

Var och en har följande alternativ att välja på: 

1. Bara ComHem: Att fortsätta använda ComHem-nätet utan att dra in fiber. 
2. Bara Fiber: Att dra in fiber och avsluta användande av ComHem-nätet 2021-12-31. 
3. ComHem plus passiv fiber: Att fortsätta använda ComHem-nätet men dra in fiber för framtiden 

utan att använda fibern (”passiv fiber”). Att dra in passiv fiber kostar 8900 kr men medför ingen 
månadsavgift så länge man inte använder fibern. Det kostar sedan 1000 kronor i engångskostnad 
att aktivera den passiva fibern i framtiden när man vill börja använda den. Fördelen är att värdet 
på fastigheten påverkas positivt samtidigt som man kan fortsätta använda de prisvärda 
tjänsterna i ComHem-nätet och slippa göra tekniskt krävande installationer av ny utrustning som 
behövs för att använda fibernätet. 

4. Fiber plus ComHem: Att dra in fiber och samtidigt använda både fibernätet och ComHem-nätet. 
Fördelen är att man får hög säkerhet genom att ha två vägar till Internet vilket är bra om man 
jobbar hemifrån och dessutom kan man välja att ha tjänster (TV m.m.) i det nät där de för 
tillfället är billigast. Ytterligare en fördel är att man får mer tid på sig att succesivt flytta över 
tjänster från ComHem-nätet till fiber-nätet och se att det fungerar innan man lämnar ComHem-
nätet.  

Avtalet med ComHem löper i perioder om tre år, så i framtiden finns en möjlighet att går ur 
gruppavtalet vart tredje år för de som nu väljer att fortsätta använda ComHem-nätet. 

Extra erbjudanden: 

 Om minst två tredjedelar av alla hushåll på Hälltorp fortsätter använda ComHem-nätet så 
kommer bredbandet i gruppavtalet att höjas från 50 till 100 Megabit/sek från 2021-04-01 
utan prishöjning. 

 Hammarö stadsnät kan hjälpa till med extra installationer i huset mot en tilläggskostnad. 
Detta ska i så fall beställas samtidigt som man beställer indragning av fiber. 

På årsmötet kommer styrelsen och IT-gruppen på Hälltorp att gå igenom denna information och 
tillfälle ges att ställa frågor.  
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