Bredband och TV
Vi i styrelsen har under ca ett års tid, tillsammans med en tillsatt Tv/bredbandsgrupp, förhandlat med
flera olika aktörer för att få till en bättre lösning för tv och internet. Vi har idag analog TV levererat av
Comhem som ingår i avgiften, men som är förhållandevis dyr för föreningen.
Grundinställningen har varit att vi ska vara öppna för att byta leverantör för att få till ett mer förmånligt
avtal. Dock, efter förhandling med Stockholmsstadsnät, Ownit och Bredbandsbolaget samt Comhem,
som är vår befintliga leverantör, visade det sig att Comhem erbjöd den i särklass billigaste offerten. En
stor anledning till detta är att de andra kräver en installation i fastigheten av fiber och då vi är en så
pass liten förening måste vi bära den kostnaden själva. Upphandlingen ledde till en halvering av
befintlig kostnad för TV vilket möjliggjorde att vi kunde uppgradera till DigitalTV och inkludera
bredband.
Baserat på ovan har därför styrelsen accepterat Comhems offert. Det nya avtalet kommer att börja
gälla som tidigast 1/3. Tjänsterna levereras genom befintliga TV-uttag som finns i alla lägenheter.
Det nya avtalet innefattar följande:



Comhem Bas Digital TV
100 Mbit internet

Styrelsen har även beslutat att ovan baspaket framöver kommer att ingå i avgiften då kostnaden för
föreningen endast kommer att uppgå till 269 sek per lägenhet och månad och ryms inom budgeten.
Dock kommer den sannolikt särredovisas på era avier när ni får avin för avgiften.
För den medlem som vill så går det bra att uppgradera sitt utbud till t.ex. TV Silver och/eller 250 Mbit
bredband. Den enskilde medlemmen får då rabatt på Comhems listpriser, 80 sek avs. TV Silver och 300
sek vid uppgradering av internet. Detta innebär att om man vill uppgradera till 250 Mbit internet och
TV Silver som på Comhems hemsida kostar 400 sek/mån resp. 200 sek/mån så kommer varje medlem
betala 100 sek för 250 Mbit och 120 sek för TV Silver per månad. (För exakta siffror vänligt gå in på
Comhem.se eller kontakta deras support de som är ovan är fiktiva för att möjliggöra ett exempel)
Är man idag bunden i ett avtal med Comhem gäller det befintliga avtalet varje medlem har till dess
avtalstiden går ut. T.ex. om man har samma avtal som vi tecknar idag, d.v.s. Comhem Bas Digital och
100 Mbit internet, så kommer era fakturor att nollställas då föreningen tar den kostnaden. Om man
har ett högre avtal så kommer rabatten träda in. D.v.s. om ni idag har bredband 250 Mbit för 400 sek
i månaden kommer ni behöva betala 100 sek i månaden tills ert avtal går ut. Glöm inte att säga upp
befintliga avtal om det är av intresse.
För de som har en annan leverantör än Comhem så kommer man få betala den tjänsten själv. Med
andra ord skulle vi rekommendera att ni säger upp andra eventuella leverantörer.
I nästa steg så kommer ni få ett brev från Comhem med information angående hur ni skall gå till väga.
Gällande TV så kommer ni antingen få en digitalbox eller ett kort som ni sätter på baksidan av TV och
för bredband så kommer ni få en ny router. Detta måste göras manuellt d.v.s. att ni går in och gör ett
aktivt val avseende vad ni vill ha.
Hoppas ni tycker att detta är lika roligt som vi tycker. Skulle ni ha några frågor så är ni välkomna att
kontakta styrelsen.

