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Hej, här kommer en hel del information, framför allt om gruppavtalen.
Vad vore en förening utan uppmärksamma medlemmar? Jag vill börja med två korrigeringar gällande
Gruppavtal 1 – "Triple-Play"; Bredband, TV och Telefoni via ComHem som jag uppmärksammats på
via er:
1. Öppningsavgiften för telefonsamtal är 0,99 kr. Tabellen på 5 i broschyren Fibernät - och sen
då? har tyvärr en felaktig avgift angiven. (Ett rent skrivfel från min sida.)
2. För att kunna beställa extra kanaler utöver kanalpaket, så behöver man minst ha valt
kanalpaket Silver från ComHem. Om du abonnerar på Gruppavtal 1, så kostar kanalpaket
Silver 199 kr/månad extra som tillval och då ingår även ComHems Tivo-box.
För båda gruppavtalen gäller även att startavgiften = 0 kr.
I onsdags kväll, 15 juni, hade vi Öppet Hus i Väderöarnas båtsällskaps klubbstuga med deltagande från
Bredbandsson och ComHem, där vi först fick två bra presentationer av vad respektive gruppavtal
innebär och där det även kom många frågor från medlemmarna. Presentationerna kommer snart att
finnas tillgängliga på vår hemsida.
Det kan ju vara svårt att bestämma sig för vilket gruppavtal man ska abonnera på. Jag har därför (som
privatperson) formulerat några punkter, som kanske kan vara till hjälp.
•

Vill du kunna fortsätta att titta på TV och använda telefonen som vanligt, samt få allt levererat
via fibernätet, så är Gruppavtal 1 det bästa valet. Eventuella tillval gör du direkt hos ComHem.

•

Vill du inte ha med TV i paketet, så blir Gruppavtal 2 det bästa valet. Du får då en utförlig
beskrivning över vilka tillvalsmöjligheter du har i ett välkomstbrev från Bredbandsson.

•

Är du fritidsboende och är här i genomsnitt minst 4 dagar/månad är Gruppavtal 1 (med TV)
eller Gruppavtal 2 (utan TV) det bästa valet. Det gäller även om du har funktioner i
fastigheten, som du vill kunna fjärrstyra.

•

Är du här mer sällan så blir IP-Onlys korttidsabonnemang förmodligen billigast.

•

För de medlemmar som vill kunna se fler utländska TV-kanaler, så rekommenderar jag att ni
tittar på utbudet från Magine-TV, (https://magine.com/se/splash#packs-section). Det är t. ex.
möjligt att abonnera på 5 norska kanaler för 25 kr/månad. En möjlig nackdel är att det
innebär "streaming" via Internet. Man kan dock testa gratis under en vecka.

Gruppavtal 1 med ComHem förutsätter att minst 100 medlemmar går med och abonnerar på Tripleplay. För gruppavtal 2 med Bredbandsson gäller att minst 50 medlemmar abonnerar på det avtalet.
Dessutom minskar kostnaden för gruppavtal 2 med 5 kr/månad per tillkommande 50 medlemmar
som abonnerar. Minsta kostnad är dock 125 kr/månad.
Eftersom de första fastigheterna blir inkopplade på ett fungerande fibernät, förmodligen redan i
början av juli, så hoppas vi att du om möjligt tecknar abonnemang så fort som möjligt. Avtalsblankett
kommer tillsammans med fakturan på årsavgiften i början på midsommarveckan. På samma sätt, som
för anslutningsavgiften, så gäller naturligtvis att ingenting behöver betalas innan nätuppkopplingen är
klar och abonnemanget är aktiverat.
De områden som först blir uppkopplade är Stora Jore till Jorehed, Holmegärdet, Amdal, Backegärdet,
Ejgdestämmen och industriområdet. I dessa områden är fiberblåsning och anslutning klar och de kan
kopplas in så fort nätet börjar fungera. Eventuellt blir även anslutningarna längs Kvillevägen och Södra
Ödsmål inkopplade innan semestrarna, men byNet vill inte lova något ännu. För information om den
vidare turordningen hänvisar jag till hemsidan, som vi uppdaterar, så snart vi har ny information.
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Eftersom trafikbelastningen på våra vägar blir stor under framför allt juli månad, så kommer inte
några större arbeten ske under den perioden. Det kan ju väcka en hel del irritation med arbetsfordon,
som helt eller delvis blockerar småvägarna.
Slutligen några ord om hur allt kommer att fungerande då nätet är igång.
•

Abonnerar du på fast telefoni vi fibern, så märker du ingen skillnad i användandet. Du kopplar
bara in den via telefonboxen till förstajacket i huset och sedan är det klart. Riktigt gamla
telefoner med nummerskiva fungerar dock inte.

•

Den WiFi-router som medföljer abonnemanget, eller som du redan har, kopplas in mot
medieomvandlaren (CPE) och sen kan du använda din dator eller surfplatta etc. i hela huset.
Vill du ha TV:n trådlöst ansluten, så finns det även sådan utrustning att köpa för ca 1000 kr.

•

Behöver du ha extra installationshjälp kan du prata med killarna, som gör installationen i
huset. De kommer från en firma som heter HC Telecom i Strömstad och kommer att kunna ta
på sig sådana arbeten mot en rimlig kostnad. De har tyvärr ingen möjlighet att göra
extraarbeten innan sommaruppehållet.

•

Har du trygghetslarm via vanlig telefoni? Då ska du kontakta kommunens hemtjänst, så att de
byter till ett trygghetslarm som fungerar med IP-telefon.

•

Kan du t.ex slå på värmen via vanlig telefoni? Då behöver du kanske byta till en modernare
styrutrustning som fungerar med IP-telefoni. Curator i Fjällbacka säljer även en omvandlare
som gör att din gamla styrutrustning fungerar även med IP-telefon.

•

Har du stöldlarm i huset? Kontakta då leverantören av larmet för att få reda på om du
behöver åtgärda något.

Nästa informationsbrev kommer troligen i mitten augusti. Då hoppas vi att vi har ny och mer
detaljerad information tillgänglig om hur arbetet med fibernätet kommer att ske efter
sommaruppehållet.
Har du några frågor under sommaren, så är du naturligtvis välkommen att kontakta föreningen. Det
kommer alltid att finnas någon tillgänglig via vår e-postadress stenrikefiber@gmail.com. Däremot är vi
kanske inte alltid anträffbara via telefon.
Det, som återstår nu är som alltid att gå ut och njuta av det härliga vädret. Hoppas du får en skön
sommar!
Hälsar
Styrelsen genom Bengt Söderlund

