Information om gruppanslutning avseende bredband och fast telefoni
Bakgrund
I år har föreningen uppgraderat sin gruppanslutning av föreningens bostäder till TV via ComHem. I korthet
innebär den nya gruppanslutningen att föreningens medlemmar fått fler kanaler (TV Bas) med högre kvalitet
(digital) till en lägre kostnad för föreningen än tidigare.
Under arbetet med den nya gruppanslutningen av TV har styrelsen även utvärderat möjligheten till en liknande
gruppanslutning avseende bredband och fast telefoni. En gruppanslutning innebär då att bredband och fast
telefoni ingår i lägenhetens månadsavgift och att kostnaden för dessa tjänster betalas av föreningen.
Överväganden
Styrelsens absoluta utgångspunkt har varit att en gruppanslutning inte får påverka månadsavgiften utan att
föreningens kostnad för gruppanslutningen skall rymmas inom befintlig budget genom effektiviseringar och
kostnadsbesparingar på andra områden.
Fördelen med en gruppanslutning är att föreningen erbjuds betydligt bättre villkor för dessa tjänster jämfört med
de villkor som ett enskilt hushåll kan förhandla sig till. Dessutom innebär en gruppanslutning olika rabatter för de
hushåll som önskar snabbare bredband än de som erbjuds i gruppavtalet. Att bredband och fast telefoni ingår i
månadsavgiften höjer dessutom boendestandarden och därmed också värdet på bostadsrätten.
Från styrelsens sida ser vi en gruppanslutning som en väldigt positiv åtgärd som minskar hushållskostnaderna
för den enskilde medlemmen och samtidigt är värdehöjande för bostadsrätten.
Styrelsens förslag
Efter att ha utvärderat offerter från ComHem och Telenor (f d Bredbandsbolaget) har styrelsen beslutat att
arbeta vidare med en gruppanslutning via ComHem. Förutom priset har även andelen befintliga användare av
ComHem i föreningen, och deras nuvarande abonnemang, varit avgörande för valet att föreslå en
gruppanslutning till abonnemanget ”ComHem Bredband 100”. (För detaljerad info om abonnemanget och
individuella rabatter, se bif. infoblad)
I abonnemanget ”ComHem Bredband 100” ingår även fast telefoni kostnadsfritt genom bredbandet, så kallad
IP-telefoni. All nödvändig utrustning skickas fraktfritt till dig och det enda du behöver göra är att kontakta
ComHem så hjälper de till att flytta ditt befintliga telefonnummer från din nuvarande operatör. Abonnemanget är
kostnadsfritt och det enda du betalar för är samtalsavgiften.
De hushåll som vill behålla Telenor (Bredbandsbolaget) för sitt bredband kan naturligtvis fortsätta att göra det,
men får då också fortsätta att betala för den anslutningen enskilt precis som tidigare. Detsamma gäller den som
vill behålla sitt nuvarande abonnemang för fast telefoni.
Övrigt
Enligt våra stadgar ”§ 53 Vissa beslut” krävs ett beslut av stämman innan föreningen kan ingå ett avtal om
gruppanslutning. Styrelsen kommer därför att föreslå föreningsstämman den 3 december att bemyndiga
styrelsen att fatta beslut om gruppanslutning av föreningens lägenheter avseende bredband och fast telefoni.
Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kan vi gå vidare med arbetet enligt ovan.
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