
Alternativ att behålla sitt fasta nummer med 
fiber från Hässleholms fiber 
Observera att tjänsterna kan ändras och efter tid och nedanstående gällde i början av 2022. 

Om man vill behålla sitt fasta gamla telefonnummer så föreslår jag att välja mellan nedanstående 4 

alternativ. 

Alt. 1        Bahnhof 
Detta alternativ är kanske det billigaste och enklaste om du även väljer bredband från Bahnhof. 

Om man har ett hus som inte är för stort utan kan klara sig med en router för Wifi så väljer man även 

routern från Bahnhof. Routern kostar runt 1.100 kr och denna har en inbyggd telefonbox för 

anslutning av analoga telefoner. I Bahnhofs system finns inte möjlighet att koppla in separat 

telefonbox.  

Man kan välja detta alternativ även om du vill ha ett större hus då det behövs accesser eller ett så 

kallat mesh-system. De kopplar man då efter Bahnhofs router. Dock blir ju detta då ett dyrare 

alternativ än om man endast väljer ett Mesh-system där första enheten automatiskt fungerar som en 

router. 

Bahnhof - Telefoni 
Månadsavgift 

29 kr 
0 kr    Startavgift 
Uppsägningstid 1 månad 

• Låg samtalstaxa dygnet runt. 
• 29 kr/mån i fast avgift. 
• Ring gratis till alla Bahnhofs telefonikunder. 
• Använd gamla telefoner precis som vanligt. 
• Självklart kan du behålla ditt gamla nummer. 

 

Alt. 2        Voicetech - Home 
Månadsavgift 

30 kr i fast månadsavgift 
0 kr   I startavgift 
Ingen bindningstid 

För dig som inte ringer så mycket, men vill ha kvar sina gamla telefoner och sitt fasta 
telefonnummer. 

• Sverigesamtal 14 öre/min dygnet runt 
• Mobilsamtal 1.20 kr/min dygnet runt 
• Kostnadsfria samtal inom VoiceTech 
• Flytt av nuvarande nummer 149 kr 



• Telefonidosa 600 kr av märket Goldstream (har dock ingen erfarenhet av funktion 
av denna kinesiska telefonbox) 

Tilläggstjänster 

• Nummerpresentation: 0 kr 
• Röstbrevlåda 20 kr (50 kr installationsavgift) 
• Hemligt nummer: 0 kr 
• Spärr mobil: 0 kr 
• Spärr utland: 0 kr 
• Spärr betalsamtal: 0 kr 

 

Alt. 3      Bredbandsson, den skånska 
operatören – IP-telefoni 

Detta alternativ är mest ekonomiskt om man ringer en del från sin fasta telefon. 
Avgiften ligger i månadsdebiteringen och det blir ingen merkostnad om man inte ringer 
för mer än 59 kr/månad. 

Med IP-telefoni från Bredbandsson behåller du din fasta telefon men ringer mycket 
billigare, både inom Sverige och till mobiltelefoner men även till utlandet. 

Hur går det till? 

Du behåller ditt gamla nummer eller får ett nytt av Bredbandsson. En telefonidosa 
(modem) skickas efter er beställning och tillsammans med en vanlig telefon och en 
bredbandsanslutning är det bara att börja ringa. 

  

Till alla geografiska nummer i 

Sverige 
0,14 kr/min 

Till alla mobilabonnemang 1,14 kr/min 

Öppningsavgift 0,45 kr 

Minimidebitering – ring för allt 59 kr/mån 

Telefonidosa   595 kr 

      ATA 192-3PW-K9 från Cisco som är en beprövad box 

 Övriga avgifter 

 Portering    199 kr 

Faktureringsmetod   Autogiro. Tyvärr har de inte e-faktura. Övriga metoder har 
månadsavgift. 



Nummerpresentation   0 kr 

Vi använder oss av ATA-boxen ATA 192-3PW-K9 från Cisco. 

Porteringstiden som är 6-10 arbetsdagar. Önskas aktivering till ett datum längre fram 

reserverar vi en ATA-box när beställningen kommit in så det inte löper någon risk att de tar 

slut i väntan på aktiveringsdatum. 

Beställ direkt på fiber.hassleholm.se eller ring 0771-40 47 00 

 

Alt. 4    Telenor eller annan mobiloperatör 

Hemnummer i mobilen 

Med hemnummer i mobilen ringer dina vänner till dig för samma pris som till andra 

fastnätsnummer, skillnaden är att samtalen går direkt till din mobil. 

Med hemnummer i mobilen får du två nummer i mobilen, ett fastnätsnummer och ett 

mobilnummer. Du kan besvara alla din samtal i mobilen och du väljer själv vilket nummer 

som ska synas när du ringer.  

Har du ett fastnätsnummer hos en annan operatör kan du givetvis behålla ditt 

telefonnummer och behöver du ett nytt får du ett fastnätsnummer från Telenor. 

Detta alternativ innebär normalt att fastnätsnumret endast kan kopplas till en mobil. Om man 

är flera i familjen som skall ta emot samtal denna väg så kan det vara lite mer komplicerat 

att vidarekoppla till annan mobil. 

Beställ hemnummer i mobilen 
Du beställer hemnummer i mobil genom att ringa kundservice på 020-222 

222 eller 222 direkt från din mobil.  

Tjänsten hemnummer i mobilen kopplas till ett extra-simkort. Vill du själv lägga till fler 

användare till ditt abonnemang flyttas hemnummer till ditt huvud-simkort. 

Tjänsten hemnummer i mobilen fungerar inte om du har kontantkort.  

Kostnad  
Hemnummer i mobilen kostar endast 50 kronor i månaden (vanligt pris för de flesta 

operatörer), och faktureras på din vanliga mobilfaktura.  

Jag hittar ingen kostnad för portering av hemnummer. Dock måste man fylla i en fullmakt. 

Kontrollera vad som gäller för den operatör som du har. 

tel:020222222
tel:020222222
tel:222

