
Verksamhetsberättelse  2020 
 
Styrelsen för Hälltorps Samfällighetsförening lämnar härmed följande  
Redogörelse för verksamheten 2020 . 

 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen har haft 4 styrelsemöten under året . 
 
Årsstämman senarelades på grund av pandemin. 
 
Under hösten den 8 september hölls årsmötet utomhus vid vändplanen  
längst ner på Astervägen/Djupsundsvägen med sedvanliga 
möteshandlingar. 
Utöver det så ägnades stor del av mötet åt diskussion om fiber 
information och kommande enkät Fiber kontra Kabel – 
Med på mötet fanns representant från Hammarö Stadsnät. 
Stort intresse med många frågor dryftades under drygt en timma  
Många frågetecken rätades ut under denna frågestund. 
 
Bevattningen 
 
Antalet anslutna fastigheter 125 st. 
Servicegruppen har haft ett digert arbete med återkommande problem 
vid fastigheten Vallmovägen 19. Samt en del byten av kranstolpar 
som har varit sönderrostade. Rensning av dike/kanal utanför 
pumphuset innan säsongen startade. 
 

 
 
 
 
 



Kabel-Tv 
 
Antalet anslutna fastigheter 126 st. 
Kabel-Tv har fungerat relativt bra under året. Vissa klagomål på 
pixelstörningar samt dålig kapacitet har framförts. 
Vi hade en försäljningsaktivitet av fibernät från ett företag som heter 
Open Infra under sommaren. Styrelsen hejdade denna aktivitet 
eftersom andra alternativ förordades. I stället startads en aktivitet från 
styrelsen att fråga alla fastighetsägare om man ville dra in fiber från 
Hammarö stadsnät. Drygt 70 hushåll hade intresse av fibernät. Med så 
många intresserade kunde vi få fiber till ett bra pris, 8900 kr/hushåll. 
Därefter delades beställningsblanketter ut för Hammarö stadsnät. Vid 
slutet av 2020 hade ca 50 beställningar gjorts av fiber (den 1/4 2021 
hade 95 beställningar gjorts). Blanketter för beslut om man ville 
fortsätta vara med i gruppavtalet med ComHem delades också ut. 
Totalt 98 hushåll valde att fortsätta vara med i gruppavtalet med 
ComHem och 28 valde att lämna gruppavtalet från och med 2022. 
Baserat på detta gjordes ett nytt gruppavtal med ComHem för de 98 
hushåll som fortsätter. Det nya gruppavtalet har samma pris som förut 
men bredbandet höjdes från 50 till 100 Megabit/sek. 
 
 
Information och Kommunikation 
 
Information till medlemmar har primärt skett via Facebook och 
föreningens hemsida . Interna kontakter i styrelsen har via E-post samt 
telefon. 
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