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Internetanslutningar för Nyalands samfällighets medlemmar 

På förekommen anledning eftersom vi alla 

medlemmar på senare tid uppvaktats av 

representanter från Zitius vill vi informera om 

skillnaderna i det alternativet och Comhem 

som vi redan har installerat och är en del av 

samfälligheten. 

 

Det som Zitius erbjuder är en infrastruktur 

som bygger på fiber hela vägen in i 

respektive hus. Sedan installeras en 

fiberomvandlare i huset som gör att signalen 

kan transporteras antingen via kopparkabel 

(TP-kabel) eller trådlöst (WiFi) till de enheter 

som vi vill koppla upp mot Internet. Det finns 

idag i stort set inga enheter (smartphones, 

PC, Mac, TV etc) som har en fiberanslutning 

och därför omvandlas alltid signalen via en 

fiberomvandlare. Zitius erbjudande för 

21 900:- innehåller ingen tjänst utan endast 

infrastrukturen. Tjänst får sedan köpas till via 

Zitius portal där ett antal leverantörer erbjuder 

sina olika tjänster för internet, TV och telefoni. 

 

Det vi har idag från Comhem är ett 

FiberCoax-nät där fiber dras fram till en 

anslutningspunkt i vårt område och sedan 

transporteras signalerna via coax-kabel 

(kopparkabel) vidare till våra hus. I respektive 

hus finns ”3 hål i väggen” i vårt uppgraderade 

nät och där ansluts router, tv och telefon 

enligt det utbud man valt hos Comhem. 

Enheterna ansluts sedan via TP-kabel eller 

WiFi via routern precis som i exemplet ovan 

med Zitius. Det som Comhem gjort under 

senare år och kommer slutföra under 2018 är 

att uppgradera sitt fibernät så att vi snart kan 

bli erbjudan hastigheter på 1 Gbit/s eller mer 

(idag kan vi få upp till 500 Mbit/s). Det ingår 

även ett basutbud av TV i samfällighetens 

avtal med Comhem. 

 

Att notera är att den absolut vanligaste 

orsaken till att man upplever att man har en 

dålig uppkoppling är de störningar som 

uppstår på ens eget WiFi beroende på att 

det finns många närliggande WiFi samt 

även annan utrustning i våra hus som t ex 

mikrovågsugnar som kan störa WiFi 

signalerna. Har man en dator som kräver en 

extremt stabil uppkoppling för t ex spel så 

rekommenderas alltid att denna ansluts 

med kabel till routern för stabilast möjliga 

signal. 

 

Styrelsen har i nuläget inte för avsikt att 

involvera sig i frågan om man vill ansluta sitt 

hus till fiber eller ej, det är upp till varje 

fastighetsägare att ta det beslutet. Styrelsen 

anser att vi har en bra infrastruktur för 

Internetuppkoppling i det Comhem nät vi har 

och har därför istället inlett förhandlingar med 

Comhem om att få ett bättre erbjudande till 

alla medlemmar gällande Internetanslutning 

via vårt befintliga Comhem nät. Comhem är 

välvilliga nu i och med att de blivit 

konkurrensutsatta i vår samfällighet och har 

lovat att komma med ett attraktivt förslag.  

Förhandlingen och ett konkret förslag 

beräknas ta några veckor och vi återkommer 

så snart vi har något att presentera. 

 

GDPR 

Styrelsen har tagit fram en informationstext 
om hur vi använder personuppgifter; vilka 
register vi har och hur de används. 
Slutversionen kommer läggas ut på 
hemsidan inom kort. 

 Laddpunkter för elbilar 

Nyaland har blivit beviljad bidrag från 
Naturvårdsverket för installation av 
laddpunkter för elbilar. Nu kommer vi att 
diskutera avtalet med Newel. Mer 
information kommer löpande. 

 


