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Fiber; Strandskatan, Viggen, Snäppan. 
 
Det avtal om fiberanslutning som föreningen träffat med Halmstad Stadsnät, angående fiber i området, är 
med föreningen och inte med någon enskild medlem. 
Av avtalet framgår det att alla ärenden gällande fiber skall gå genom föreningen. 
  
Vill du som ännu inte är ansluten, ansluta fritidsstugan till fibernätet så är det föreningen som skall 
kontaktas. 
   
Kostnaden för fiber räknas som en investering för dig som stugägare och är avdragsgill vid en 
eventuell försäljning av stugan. 
 
För kommande anslutningar är anslutningspriset i dagsläget 12 000 kronor. Några ytterligare kostnader 
tillkommer inte förrän man beställer någon tjänst. 
Mer information om fibern och beställning av tjänst hittar du på Halmstad Stadsnäts hemsida, 
www.halmstadsstadsnat.se .  
Som exempel kan fibern och en internetuppkoppling även användas till att styra uppvärmning, 
luftvärmepump, larm av stugan m.m. 
 
I dokumentet, då man valt att beställa tjänst anger man, under adress Strandskatans, Viggens, Snäppans 
Fritidsby, beroende på vilket område stugan tillhör, samt stugnummer. 
Postnummer; 302 60 Halmstad.  
Tjänsteleverantören skickar det sedan vidare till H Stadsnät. 
 
Tänk på att du anger till vilken adress du vill få fakturan för tjänster du beställer.  
Anger du ingen fakturaadress så hamnar räkningen till postlådan i stugområdet. 
  
Vid problem med uppkoppling mot internet eller tv, om denna går genom fibern, så skall medlemmen 
kontakta sin tjänsteleverantör i första läget och inte Halmstad Stadsnät. Om tjänsteleverantören anser att 
felet ligger hos Halmstad Stadsnät så tar tjänsteleverantören kontakt med Halmstad Stadsnät. 
 

Vid ny eller ombyggnation av fritidsstuga 
 
Planerar du att bygga ny stuga eller göra en ombyggnation som innebär att tjänstefördelaren måste flyttas 
gäller följande. 
Du kan själv ta bort tjänstefördelaren från väggen genom att skruva loss den samt klippa av inkommande 
fiberkabel. Låt inte tjänstefördelaren vara kvar i stugan utan ta hem den tills det blir dags att få den 
monterad. 
Monteringen kan du inte göra själv utan det krävs att ny fiber blåses och att monteringen görs genom 
tekniker för Halmstad Stadsnät. 
Kostnaden för detta är något medlemmen får stå för och faktureras av föreningen. Föreningen 
debiteras av Halmstad Stadsnät.  
Kontakta föreningens ansvarige för fiberärenden då det är dags för montering. Gör detta i god tid. 
 
Har du frågor, kontakta föreningens ansvarige för fiber. För närvarande; 
Lars Elmqvist 070 625 42 74, lars.elmqvist1@hotmail.se  
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