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Ornö Fiber Ekonomisk förening 

Ornö Fiber Ekonomisk förening är en skärgårdsförening som ägs av sina medlemmar. Vi 

förser våra medlemmar med ett nät för snabbt bredband. Våra medlemmar finns på Ornö 

med omnejd. 

Gruppavtal 
Gruppavtalet är ett kollektivt framförhandlat paket av tjänster som förening kan erbjuda till 

användare som är anslutna till vårt fibernät. Genom att många användare köper samma 

paket och att administrationen är överlåten till föreningen så kan priset hållas nere. 

Vad ingår i paketet 
Paketet levereras av ComHem och innehåller 100/100 Mbit/s internetanslutning, deras 

basbud för TV kanaler (fn 27 stycken varav 6 i HD och Play) samt telefoni. I paketet ingår 

också en trådlös bredbandsrouter och en IP-TV box. 

 

 

Är man inte nöjd med det som ingår kan varje medlem själv, till en extra kostnad, 

komplettera med snabbare bredband, flera TV kanaler och ett fördelaktigare telefonipaket. 

Det går också att lägga till streaming tjänster från Viasat, cMore. Den som vill kan få en TiVo 

Box eller flera IP-TVBoxar. 

Vad är ComHem Play? 
ComHem play är ComHem’s streamingtjänst där du kan se de flesta av dina TV program 

från en mobil, en platta eller en dator. ComHem play fungerar i hela EU. Du kan lätt titta i 

kapp på missade avsnitt i din favoritserie eller ett missat program även om du inte är hemma. 

Via ComHem Play kan dessutom hyra filmer från SF Anytime. 

Varför tablå TV? Fungerar det inte att streama? 
Har man ett bra bredband så är det självklart så att man kan streama TV och film. Men köper 

man TV-tjänster så går dessa via en egen kanal till IP-TVboxen och belastar inte 

bredbandet. Så även om några familjemedlemmar spelar spel så hackar inte TV’n. 

Det gör också att man får en problemfri och störningsfri förbindelse som inte påverkas av hur 

många i världen som just nu tittar på innehållet. 

Man kan också köpa kanaler som inte är publika på nätet. 
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Varför telefon? Hur fungerar den? 
Den fasta telefonen som ingår har ingen fast månadsavgift men är relativt dyr att använda. 

När man ringer ut kostar det för varje minut man pratar. 

Många av våra medlemmar känner att de vill ha en fast telefon som extra säkerhet i den 

händelse mobiltelefonnätet skulle krångla eller om man tappar mobilen i drickat. 

Routern har på baksidan kontakter för att koppla in vanliga sladdanslutna telefoner. Routern 

innehåller också en DECT basstation för att kunna ansluta trådlösa telefoner enligt DECT 

standarden, 

Det går att behålla ett befintligt telefonnummer vilket gör att man kan fortsätta att ha samma 

nummer fast det går via fiber. 

Hur fungerar gruppavtalet? 
Medlemmen skriver ett avtal med Ornö Fiber Ekonomisk förening. Föreningen avropar 

därefter leverans från ComHem och medlemmen kan börja använda sina tjänster. 

Det är föreningen som fakturerar för avtalet och det är föreningen som administrerar avtalet. I 

gengäld får våra medlemmar fördelaktiga priser på tjänsten. 

Hur lång är bindningstiden? 
Bindningstiden för gruppavtalet är 12 till 36 månader. Föreningen avtal löper på 36 månader 

men beroende på när medlemmen ansluter så är bindningstiden varierande. Avtal som inte 

sägs upp minst 12 månader föra avtalets utgång förlängs automatisk 24 månader. 

Vad kostar det? 
Gruppavtalet kostar idag 495 kronor per månad. Faktura skickas kvartalsvis. Av stämman 

beslutat nätavgift tillkommer. 

Jämför man priser så är gruppavtalet billigare än att köpa tjänsterna själv. Då kostar samma 

Internet och TV (utan telefoni) 647 kr per månad och 798 kronor i startavgift. 

Hur gör jag för att ansluta mig? 
Skriv ett e-mail till info@ornofiber.se och berätta att du är intresserad. 

Vi skickar dig då ett avtal som du skriver under och skickar tillbaka till oss. När vi får avtalet 

avropar vi tjänsterna från ComHem och meddelar dig när det är gjort. 

Därefter ringer du ComHem’s kundtjänsten och beställer router, och IP-TVbox. Du får då 

också möjlighet att komplettera dina tjänster med flera TV-kanaler, snabbare bredband, 

streamingtjänster eller billigare telefoni. Då får också en faktura från föreningen på första 

kvartalsavgiften. 

Finns det andra alternativ? 
Vårt nät är ett öppet nät där alla leverantörer kan verka på lika villkor. Normalt är föreningen 

inte inblandad i leveransen av tjänster utan varje brukare väljer innehåll och leverantör. 

mailto:info@ornofiber.se
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Förutom gruppavtalet finns det hundratals andra tjänster att beställa. De flesta leverantörer 

som finns på den svenska markanden är representerade i vårt nät. 

Det finns avtal med bindningstid från en månad och uppåt. Det finns kampanjer och det finns 

paketerbjudanden. Vissa leverantöre erbjuder olika former av hårdvara. Andra paketerar sina 

tjänster med mjukvara. 

Hela utbudet av tjänster finns att se i beställningsportalen på: 

https://www.ip-only.se/privat 

Enklast beställer du dina tjänster via din fiber. Kopplar du in en dator 

innan du har beställt någon tjänst kommer du automatiskt till 

tjänsteportalen. 

 

https://www.ip-only.se/privat

