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Dags att välja tjänster 
Arbetet med fibernätet har nu kommit så långt att det är dags att välja tjänster och tjänsteleverantörer. 

Föreningen erbjuder ett öppet fibernät vilket innebär att du själv väljer vilka tjänster du vill använda 

och betala för. Du väljer också vilken leverantör som du vill ska leverera dessa tjänster. Tre exempel på 

tjänster är TV, bredband och fast telefoni. Du som medlem behöver nu välja om du vill teckna dig för 

det gruppavtal som föreningen förhandlat fram eller själv välja tjänster från www.byalagsportalen.se. 

Eftersom föreningen administrerar gruppavtalet måste du som medlem anmäla om du vill välja 

gruppavtalet eller själv välja tjänsteleverantör på hemsidan (www.fiberilanghem.se) senast 30 

mars 2016. I detta nyhetsbrev finns information om de möjligheter du har. Om du väljer alternativet 

”välja själv” gör du valet av leverantör/leverantörer den dag då du kopplar upp dig för första gången. 

Du behöver således inte välja vilken/vilka leverantörer du vill teckna avtal med redan nu. Har du frågor 

som du inte får svar kan du hitta fler svar på www.fiberilanghem.se. Finns inte svaret där är det toppen 

om du ställer en öppen fråga genom att trycka på "Leave a reply" där, för då kan fler ta del av svaret. 

Översikt över de möjligheter som finns, mer information finns på nästa sida 

 

 

 

  

Länghem Landsbygd Fiber 

Länghem Landsbygd Fiber är en fristående ekonomisk 
förening för att anlägga och driva ett fibernätverk i 
Länghem med omnejd. 

Föreningens styrelse består av boende i Länghem. 
Efter beslut vid föreningsstämman den 7 maj 2015 
har arbetet med att bygga ett fibernät påbörjats. 
Målet är att fibernätet ska vara färdigt under våren 
2016. 

Foto och montage: Inger Carlsson 
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Välja själv  
Om du vill ha större flexibilitet och kortare bindningstid kan du själv välja tjänster ifrån de 

leverantörer som finns i via www.byalagsportalen.se. Du kan välja en eller flera tjänster och dessa 

behöver inte vara från samma leverantör.  

Bredband 
För bredbandet erbjuds hastigheter mellan 10/10 Mbit - 1000/1000 Mbit. Bindningstiden är oftast 

kort eller så finns ingen bindningstid alls. Det finns flera leverantörer att välja mellan och de 

erbjudanden de har varierar så det behöver inte alltid vara samma hastighet till samma pris. 

Korttidsabonnemang 
Några leverantörer erbjuder även korttidsabonnemang på bredband om 24 h, 7 dagar eller 30 dagar 

vilket passar dig som t.ex. behöver ha bredband i sommarstugan. Du hittar korttidsabonnemangen 

genom att trycka på länken ”Korttidsabonnemang” som finns direkt under menyalternativet ”Tjänster” 

på www.byalagsportalen.se. Även om du inte har något abonnemang, men har en aktiv fiberanslutning 

kommer du åt portalen när du startar upp din webbläsare. När du väljer ett korttidsabonnemang 

betalar du direkt med kreditkort och aktiverar abonnemanget. 

Oberoende IP-telefoni 
En möjlighet för dig som har ett bredbandsabonnemang är att välja oberoende IP-telefoni såsom 

www.cellip.com eller www.phonzo.se. Ett prisexempel från Cellip är 69 kr/månad och du ringer för 

hela avgiften. Öppningsavgiften är 10 öre/samtal, minutavgift till fasta nätet 10 öre/minut och till 

mobilnät 49 öre/minut. För att kunna använda oberoende IP-telefoni i dina vanliga telefoner behöver 

du en telefoniadapter som antingen kan köpas från leverantören (Cellip tar 599 kr i startavgift för ett 

abonnemang inklusive en sådan adapter) eller från en elektronikhandel såsom www.dustin.se. Det går 

också att köpa IP-telefoner med funktioner som videosamtal, då behövs ingen telefoniadapter. 

TV-abonnemang 
Via www.byalagsportalen.se kan du även välja olika TV-abonnemang. Både traditionella paket ifrån 

t.ex. Viasat eller Comhem, men även så kallad öppen TV. Öppen TV innebär att du skaffar ett 

grundabonnemang som innehåller de fria kanalerna (SVT1, SVT2, TV4, SVT1 HD, SVT2 HD, 

Barnkanalen/SVT24, Kunskapskanalen & SF Anytime) samt en digital-TV-box. Du kan sedan utöka 

antalet kanaler genom olika tilläggspaket ifrån olika leverantörer. I dagsläget finns dock relativt få 

tilläggspaket tillgängliga via www.byalagsportalen.se. 

Telefoni 
Olika leverantörer erbjuder olika telefonabonnemang och du hittar dessa via www.byalagsportalen.se. 

Skillnaden mot oberoende IP-telefoni är att telefonin här har en egen ”kanal” och därför är oberoende 

av om du har ett bredbandsavtal eller inte. 

Övriga tjänster – till exempel anonym surf eller antivirus 
Du hittar andra tjänster på www.byalagsportalen.se. Där finns bl.a. möjlighet att köpa till en 

krypteringstjänst som gör att du surfar anonymt och antiviruspaket som skyddar utrustning och data. 
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Gruppavtal 3 tjänster 
Genom det gruppavtal föreningen har får du 100/10 Mbit/s med trådlös router, fast telefoni samt 18 

kanaler (8 valfria samt det fria kanalerna SVT1, SVT1 HD, SVT2, SVT2 HD, TV4, SVT24, och 

Barnkanalen/ Kunskapskanalen) för 339 kr/månad. Gruppavtalet omfattar ett basabonnemang, men du 

kan också uppgradera avseende både TV (fler kanaler) och bredbandet (högre hastighet) till rabatterat 

pris. Gruppavtalet har en längre bindningstid och passar dig som vill ha standardtjänster.  

Gruppavtal med Boxer – information om priser 
Månadskostnad 339 kr/månad  
Bredband 100/10 Mbit 
TV Fria kanaler + 8 valbara kanaler som du kan välja om 1 gång per månad. 

(MTG:s kanaler via det marksända nätet) * 
Router / HD-box Ingår i abonnemanget 
Fast telefoni Till fasta nätet 18 öre/minut 
 Till mobil: 69 öre/minut 
 Öppningsavgift 69 öre/minut 
Ingående tjänster Telefonsvarare 
 Nummerpresentation 
 Samtalsspärr 
 Dolt nummer 
Bindningstid 36 månader 
   
*För tillfället erbjuder inte Boxer MTG:s kanaler (dvs. 3, 6, 12 osv) eftersom en förhandling om 

prissättningen pågår mellan Boxer och MTG. Något slutdatum för förhandlingarna är inte bestämda. I 

abonnemanget ingår därför motsvarande kanaler via det digitala marksända TV-nätet. För att detta ska 

fungera krävs dock en TV-antenn samt digital TV-mottagare för det marksända nätet. En alternativ 

lösning är att beställa Via Play vilket dock kostar extra. 

Uppgradera ditt gruppavtal  

Du kan uppgradera ditt gruppavtal med fler TV-kanaler och/eller högre bredbandshastighet. Fler TV-

kanaler kostar: Flex16 +69 kr/månad, Mix +109 kr/månad och Max +199 kr/månad. Läs mer om de 

olika paketen på: https://www.boxer.se/fiber/kanalpaket-tv-via-fiber/. Det finns dessutom andra 

tillvalspaket som ger mer film, sport, barnprogram osv. Läs mer om dessa på Boxers hemsida.  
 

Högre hastighet på bredbandet kostar 100/100 +59 kr/månad, 250/100 + 129 kr/månad och 500/100 

+ 399 kr/månad.  

 

Extrakort hos Boxer kostar från 99 kr/månad (beror på vilket kanalpaket du har) för ett kort och från 

109 kr/månad för upp till tre kort (för det tredje kortet tillkommer en aktiveringsavgift om 395 kr). 
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Tre exempel på val av tjänster 
1. Medlem 1 har en sommarstuga och är där några veckor åt gången och vill endast ha ett bra 

bredband. Medlemmen väljer därför att köpa ett korttidsabonnemang varje gång denne kommer 

till stugan. 

2. Medlem 2 vill ha tv, telefoni och bredband men vill inte skriva avtal med flera olika 

tjänsteleverantörer och väljer därför gruppavtalet från Boxer där alla tre tjänsterna ingår. 

3. Medlem 3 vill enbart ha ett snabbt bredband och väljer därför ett av de alternativ som finns via 

www.byalagsportalen.se.  

Inkoppling av utrustning inomhus 
Det börjar också bli dags att koppla in den utrustning som behövs inomhus och nedan återfinns ett 

exempel på en inkoppling för tjänsterna internet, TV och telefoni. Varje leverantör har sin lösning 

vilket gör att du kan få andra instruktioner från den/de leverantör/leverantörer som du väljer. Följ 

alltid de instruktioner som du får från din leverantör/dina leverantörer. Det du kommer att få från 

föreningen är det vita fibermodemet som också kallas inomhusbox. Väljer du att inte beställa någon av 

tjänsterna kan du helt enkelt bortse ifrån dessa i bilden nedan. 


