Proposition: Gruppanslutning Bredband
Bakgrund
År 2012 lät styrelsen dra in fiberbredband till samtliga lägenheter i föreningen. Detta gjordes
kostnadsfritt av Telia mot att de fick ensamrätt på fibernätet i fem år. Eftersom den avtalstiden
nu löpt ut har styrelsen gjort en upphandling för att se vilka alternativ vi har för bredband,
internet och tv.
De offerter vi har fått in har varit väldigt bra prismässigt om föreningen gruppansluter. Det
betyder att samtliga lägenheter får en extra avgift (oavsett om man väljer att utnyttja
bredbandet eller inte).
På grund av detta vill styrelsen hålla en omröstning i frågan på årsstämman.
Hushållen har idag möjlighet att ansluta sig via fiberbredband från Telia, eller via telefonuttaget
till Com Hem. Som jämförelse till alternativet nedan så är nuvarande priser följande:
Telia 1000/1000 mbps

999 kr/mån

Telia 100/100 (betydligt långsammare)

299 kr/mån

Com Hem 500/500 mbps (högsta möjliga hastighet från
dem)

599 kr/mån

Styrelsen har valt att gå vidare med offerten från Stockholms Stadsnät då vi anser den mest
fördelaktig. Vi kommer inte dela ut offerten i sin helhet, men vill ni läsa den eller om ni har frågor
kan ni kontakta brfherden5@gmail.com. Mer detaljerad information kring de olika tjänsterna
finns i slutet av detta dokument.
Denna månadskostnad skulle, om förslaget går igenom, läggas som en separat avgift och inte
påverka den ordinarie avgiften till föreningen.

Omröstning 1
Vill stämman att det ska tecknas gruppavtal för Internet enligt följande:
Fiberbredband från Stockholms Stadsnät, 1000/1000 mbps, avtalstid 5 år, inklusive
tjänstefördelare/router*
91 kr/mån
*) Tjänsefördelare/router (EG 400) ingår i kostnaden med 22 kr/mån och måste lämnas kvar i
lägenheten vid eventuell flytt för att den nya bostadsrättsinnehavaren ska kunna nyttja
bredbandet.

Omröstning 2
Vill stämman att det utöver gruppavtal för Internet (enligt omröstning 1) även ska tecknas
gruppavtal för IP-TV från samma leverantör enligt följande:
Sappa IP-TV
Paket “Sappa Mindre” (basutbud, se information längre ner), avtalstid 5 år.
44 kr/mån
Total månadskostnad Internet+TV: 135 kr/mån.

Mer information: Internet
Hastighet 1000/1000 mbps. Pris 69 kr/månaden.
Tjänstefördelare EG 400 (router, wifi, ansluta till ip-tv och telefoni) 22 kr/mån
Totalt: 91 kr/mån.

Mer information: IP-TV
Följande kanaler ingår i paketet Sappa Mindre, om stämman väljer detta som tillval.

Avtalstid 5 år.
Pris 44 kr/mån.
Tecknande av ytterligare kanaler/paket görs individuellt av bostadsrättsinnehavaren. Priser och
utbud kan ses på Sappas hemsida: www.sappa.se

Mer information IP-Telefoni
Om vi beställer bredband från Stockholms Stadsnät ingår IP-telefoni (Lilla Abbonemanget) utan
extra kostnad.
Vad är IP-Telefoni?
Du använder din vanliga telefon (om du har en sådan) för att ringa över bredbandet istället för
över telefonnätet.
Avgifter för att ringa över bredbandet:

IP-telefonin kostar ingenting extra om du väljer att inte utnyttja den.

