
 

Svårt att välja tjänster? 

Vi i styrelsen har fått många frågor om detta och är fullt medvetna om att det inte är lätt. 

Varberg Energis stadsnät net@seaside är ett öppet nät med ett stort antal 

tjänsteleverantörer, nationella och lokala, som har många olika paketeringar av sina tjänster.  

Kontakta gärna tjänsteleverantörerna och diskutera mer i detalj vad som ingår och vad som 

eventuellt tillkommer för de tjänster du är intresserad av, så du får fram den totala 

kostnaden. 

Länk till tjänsteguiden för net@seaside 

http://varberg.stadsnatsfabriken.se/serviceguide/ 

 

Några av er har frågat efter så kallad Triple Play som är ett paket med Internet, TV och 

Telefoni och ofta har en bindningstid på 5 år. Ingen av tjänsteleverantörerna har idag något 

sådant erbjudande. Vi har fått ett förslag från Telia på en Triple Play och de kräver minst 50 

anslutningar som föreningen garanterar.  

 

Mer att tänka på 

Vilka lösningar har du idag för Internet, TV, Telefoni? och vad behöver du på kort sikt?  

Om du väljer kort bindningstid så har du chansen att snart ångra dig och göra nya val och 

kanske byta leverantör. 

Fler tjänsteleverantörer är också på gång hos net@seaside. 

 

Internet 

- Idag har många ADSL via fasta telefonnätet och får via fiber mycket snabbare Internet 

och till lägre kostnad. 

- En del har mobilt internet och via fiber blir det snabbare men framförallt näst intill 

obegränsad kapacitet. Mobilt internet tar ju betalt för hur många GB man laddar ner 

och via fiber kan man glömma denna begränsning. 

TV 

- Den som idag har TV via marksändning eller parabol och är nöjd med denna lösning kan 

ju tills vidare fortsätta så. 

Telefon 

- Ganska många har inte fast telefon 

- För den som idag har fast telefon för att kunna få internet via ADSL, så kanske det sedan 

inte är självklart att ha kvar fast telefon   

 

PS. 1 okt 2018 stänger Telia det fasta telenätet från stationen i Näverås.   

http://varberg.stadsnatsfabriken.se/serviceguide/

