
Åby Nordgårds TV- och Fiberprojekt 
 

Stämman röstade 2014 igenom stänga ner coaxn/antennnätet. Detta ligger i linje med det stora 

teknikskifte som skett de senaste åren samt förändringen i användande av TV. Sedan stämman 2018-

09-27 har styrelsen jobbat med att få till ett så bra avtal som möjligt och som tillgodoser behoven 

hos så många som möjligt. Vi insåg direkt att ett kollektivavtal är rätt väg att gå då vi kan förhandla 

för 147 hushåll istället för att enskilda medlemmar får hitta bästa erbjudandet själv. Enligt statistik 

från Com Hem så har idag över 60% av medlemmarna en internetuppkoppling, 40% betalar för extra 

tv-kanaler och 12% nyttjar IP-telefoni. 

 
 
 

 

 

Samtal och förhandling har förts med ett flertal olika leverantörer: Com Hem, Banhof, IP-Only och 

OwnIt. 

Det förslag som styrelsen rekommenderar stämman att godkänna är att behålla Com Hem som 

tjänsteleverantör. Styrelsens förslag: 

• IP-tv (TV Bas): 27 st TV-kanaler varav 6 st är HD-kanaler. 

Läs mer på: comhem.se/tv/tv-bas 

 
Inklusive Com Hem Play och HD-box. 

Läs mer på: comhem.se/tv/comhemplay 

Uppgraderingsrabatt på 80kr vid köp av större TV-paket. 

• Bredband 250/100 Mbit.  

Inklusive ”Trygg surf” och Com Hem cloud. 

Uppgraderingsrabatt på 350kr vid köp av snabbare bredband. 

Läs mer på: comhem.se/bredband/bredband-250 

• IP-telefoni (Bas) 

Läs mer på: comhem.se/telefoni 

Ovanstående avtal kommer kosta 200 kr per hushåll och månad. Ordinarie pris för samma tjänster är 

idag 800 kr.  
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Varför fortsätta med Com Hem? 

• Det ger mest för pengarna. Vi får flest kanaler och ett bra bredband. 

• Smidig övergång mellan Coax och Fiber-TV. Inga avbrott i tjänsterna. Väljer vi annan 

leverantör kan föreningen inte leverera tv mellan 2019-06-30 och 2019-09-30 då det analoga 

nätet stängs ner 30/6.  

• Kortare bindningstid. Det nya avtalet blir på 3 år istället för 5 år som övriga tillfrågade 

leverantörer kräver. 

• Befintlig ”bredbandsutrustning” kan återanvändas så som CPE (fiberkonverterare) och 

switchar i distributionsnätet. Väljer vi en annan leverantör måste det in en installatör i varje 

hushåll. 

• Samma utbud som vi är vana vid och möjlighet att behålla befintlig utrustning så som TiVo-

box. 

• Förmåner hos Tele2 gällande mobilabonnemang. 

Förmåner hos Tele2: Välj två förmåner per hushåll, t ex dubbel surf eller extra SIM-kort utan 

extra kostnad. 

Om detta förslag röstas igenom på extrastämman kommer vi gå in i ett treårigt avtal den 1 juli 2019. 

Detta innebär att det inte blir något glapp mellan att det analoga (coax/antenn) nätet som stängs ner 

den 30 juni 2019. TV kommer alltså från det den 1 juli levereras via fibern istället. Har du högre nivå 

än Gruppavtalet på ditt befintliga abonnemang erhåller du en uppgraderingsrabatt under 

kvarstående bindningstid på den tjänsten/tjänsterna. Alla befintliga bindningstider som du har med 

Com Hem kommer att strykas. 

Nedan kan du ta del av övriga avtal som styrelsen förhandlat fram.  

Tjänst 

 

  

 

  

 

  

Bredband 250/100 136,00 kr    
Bredband 1000/1000   144,00 kr 98,00 kr 

Play tjänst ingår *Com Hem Play *Telenor Stream Nej 

IP-Telefoni Ingår Ingår Ingår 

TV: 9 kanaler varav 3st HD     62,00 kr** 

TV: 22 kanaler varav 3st HD     124,00 kr 

TV: 7 kanaler varav 3st HD   0,00 kr**   

TV: 16 HD kanaler   79,00 kr  
TV: 13 kanaler varav 4st HD 34,19 kr**     

TV: 27 kanaler varav 6st HD 66,19 kr   

        

Endast bredband 136,00 kr 144,00 kr 98,00 kr 

Bredband + Tv litet paket 170,19 kr 144,00 kr 160,00 kr 

Bredband + Tv stort paket 202,19 kr*** 223,00 kr 222,00 kr 

Övrigt Förmåner Tele2     
 
Alla priser är ink. moms /månad och hushåll. OBS! Pris för TV-kanaler gäller endast då 
tjänsten kombineras med bredband. 
*Play tjänst ingår endast i de stora kanalpaketen 
**Väljer vi att teckna litet kanalpaket är det följande priser som gäller för uppgradering till 
det stora tv paket: Com Hem 219kr, Ownit 139kr och Bahnof 239kr. 
***Styrelsen förslag 


