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2020-07-10 

Bästa Granne i Gråhundens samfällighetsförening!
För ett par dagar sedan fick du brev i lådan från ett företag som heter IP-only.se Deras första 

information (den som var adresserad till dig personligen) var inte helt korrekt. Det är informationen i 

det andra utskicket utan adressat som gäller, det utskicket som börjar med Rättelse. 

IP-only inbjuder till att träffa dem för att ställa frågor vid ”Övre lekplatsen” tisdag den 14 juli 

med drop-in kl. 16.00–19.00 

• Erbjudandet ser ut att vara förmånligt för oss. Att få fiber installerat kostar 8 015 kr inklusive 

bredband via OwnIt i 24 månader om man kan utnyttja rot/rutavdraget (3 885 kr) fullt ut. 

Tänk på att storleken på dessa avdrag beror på din inkomst. Se Skatteverkets hemsida  

• Styrelsen har beslutat att inte lägga någon gemensam beställning i föreningens namn. 

• Därför får/kan varje fastighetsägare teckna avtal var för sig. 

• Styrelsen tycker att detta erbjudande verkar vara förmånligt. Vi har varit i kontakt kring detta 

med IP-Only och kan rekommendera fastighetsägarna att teckna avtalet. Detta av följande 

anledningar: 

o Priset är skäligt och verkar inte vara högre än andra fått betala. 

o När vi tittat på en gemensam installation för hela samfälligheten så har priset räknat per 

fastighet blivit högre (ca 1 miljon för hela samfälligheten). 

o En fiberinstallation höjer marknadsvärdet på fastigheten 

o ComHem som samfälligheten är anslutet till använder en gammal teknik (koaxialkabel). En 

fiberanslutning såsom den från IP-Only är mer "framtidssäker". 

o Öppen fiber binder oss inte till en enskild bredbandsleverantör utan det står varje 

fastighetsägare fritt att välja leverantör. Väljer man deras billiga erbjudande för installation 

inklusive bredband i 24 månader så är man dock bunden till OwnIt i 24 månader, men 

detta ser vi inte som en nackdel då det inte innebär några extra kostnader. OwnIt är en 

vanlig leverantör till bostadsrättsföreningar och har ett allmänt gott rykte. 

• Samfällighetens avtal med ComHem för TV fortlöper och påverkas inte av att fastighetsägare 

installerar fiber via IP-Only. Däremot kan de fastighetsägare som vill ha egna utökade TV-

abonnemang nu även välja att få dessa över fiber, precis som för bredbandet 

• Notera att ComHem slutar med sina analoga sändningar den 8 sept i år. Vad det innebär kan 

du läsa om på ComHem.se/fastighetsagare/digitalisering  

• Konsumentverket har bra information kring fiberanslutning Klicka på länken nedan: 

https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/telekomtjanster/internet/fiberanslutning/  

• Är du hemma, kom och ta del av informationen och ställ frågor på tisdag!  

• Glöm inte att läsa det finstilta i informationen från IP-only     .  

o T.ex saknas information om tidsplan. I år eller nästa år? Fråga om det på mötet! 

o Obs att ångervecka gäller bara för oss som privatpersoner. Företag har ingen ångerrätt. 

Med vänlig hälsning  
Styrelsen gm Marianne Bergström, sekreterare & webbmaster, Ghv 114 

https://www.ip-only.se/privat
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html?q=rotavdrag
https://www.ownit.se/
https://www.comhem.se/fastighetsagare/digitalisering
https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/telekomtjanster/internet/fiberanslutning/

