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Öppet stadsnät och/eller ComHem? 
 

Utgångsläget är att vi i dag har ett gruppavtal via samfälligheten med ComHem. Vi äger nätet 

i vårt område, ComHem levererar TV-kanaler samt sköter service och underhåll. Vårt avtal 

gället till mitten av juni 2015. 

 

Det nya som kommit upp är erbjudandet om att ansluta till ett öppet nät. Det finns då minst 

tre alternativ att ta ställning till.  

 

1. Att ansluta till stadsnätet och avsluta Comhem. 

2. Att ansluta till stadsnätet och ha kvar gruppavtal med ComHem. 

3. Att gå vidare med och ev. utveckla samarbetet med ComHem. 

 

Alternativ 1  

Kostnaderna för att ansluta till stadsnätet ligger i storleksordningen 17 -21000 kr. eller 399 – 

599 kr/mån. om man utnyttjar rotavdraget på 7800 kr. Vid avbetalning tillkommer ca 2500 kr 

för uppläggningskostnad och aviavgifter.   

 

Om man byter till Viasat och Alltele kan man räkna bort de kostnader man i dag har för TV 

och bredband. Detta gäller under 36 månader. Därefter betalar man beroende på vilka kanaler 

resp. bredband man väljer. Anslutningen är individuell och berör inte samfälligheten. 

Detta innebär att det inte är möjligt att teckna förmånliga gruppavtal typ det vi för närvarande 

har men man är å andra sidan inte bunden till en leverantör. 

 

 Att avsluta gruppavtalet med ComHem kräver beslut på årsstämman och det skulle innebära 

att ComHem efter juni 2015 inte längre sänder via det nuvarande nätet. För övrig information 

hänvisar vi till de prospekt som Svensk Infrastruktur delat ut. 

 

Alternativ 2 

Det är möjligt att ansluta till stadsnätet individuellt men ha kvar ett gruppavtal med ComHem 

för att möjliggöra för den som inte ansluter sig till stadsnätet att fortsätta som i dag. 

Kostnaderna och villkoren för stadsnätet blir de samma som i alternativ 1 men det tillkommer 

en kostnad via medlemsavgiften på ca 74 kr/mån för gruppavtalet om det behålls på samma 

villkor som i dag. Se vidare under alternativ 3. Vi betalar i dag 141 kr/mån. via 

medlemsavgiften, 

 

 

 

 

 



                                                                                                

Porfyrens               

 

 

 

Samfälligheten Porfyren             

 

 

Porfyrens Samfällighetsförening                                                                                              

Org.nr. 716417-3119 

Marmorstigen 30.   196 33 Kungsängen                                                                                       

Bg 753-3789 

 

 

 

Alternativ 3 

Efter förhandlingar med ComHem har vi fått förslag till nya avtal med väsentligt lägre 

kostnader än i dag. 

 

Om samfälligheten tecknar ett gruppavtal avseende TV med samma villkor som vi nu har 

skulle det kosta ca 74 kr/mån inkl. moms jämfört med ca 141 kr/mån som vi betalar i dag. Det 

skulle kunna innebära en minskning av medlemsavgiften ca 67 kr/mån eller med ca 800 kr/år. 

Bindningstiden skulle förlängas med ytterligare 1,5 år.  

 

Det går även att teckna gruppavtal för bredband och telefoni till bra pris.  

T.ex.  

Ett gruppavtal med bredband (50 – 100 Mbit/s) som samfälligheten tecknar gemensamt skulle 

kosta ca 137 kr/mån inkl. moms och betalas via medlemsavgiften. Vill man ha med telefoni 

tillkommer 10 kr inkl. moms/månad. 

 

Om samfälligheten tecknar ett gruppavtal för bredband kan var och en även välja högre 

hastigheter men då får man betala mellanskillnaden privat..  

 

Enligt Svensk Infrastruktur kostar det mellan 399 och 599 kr./mån med TV + bredband från 

Alltele och Viasat under de tre år som avtalet omfattar. Motsvarade tjänster skulle kosta 211 

kr/mån via ett gruppavtal med ComHem. 

 

Svensk Infrastruktur anger även att ca 70 % ansluter sig till det nya stadsnätet.  

Som en komplettering kan vi informera om att vår grannsamfällighet på andra sidan av 

Mineralvägen har efter långa utredningar valt att gå vidare med ComHem för TV, bredband 

och även telefoni. 

 

Styrelsens bedömning är att alla inte ansluter till det öppna fibernätet i nuläget. Vårt 

förslag är därför att vi förlänger TV- avtalet med ComHem 1,5 år. Det skulle i så fall 

kosta 73,75 kr./mån i stället för 141 kr/mån som vi betalar i dag. Detta oavsett om det 

sker en anslutning till ett öppet nät eller inte för att inte utestänga de som vill fortsätta 

med ComHem. 

  

Hälsningar 

Styrelsen 

 

       


