
 
 

Knivsta 2018-07-06 

 

Brf Hasselbacken 

 
Bredband inkluderat i månadsavgiften 

Hej kära medlem, 
Vi i styrelsen har sett över våra kostnader för TV, Tele och 
bredband och beslutat att teckna kollektivt bredbandsavtal.  
 
Bakgrund: 
Styrelsen har sett över användandet av bredband där ca 80% av 
alla 142 medlemmar har ett eget bredbandsavtal med Comhem 
eller Telia. Utöver detta finns troligen ett ytterligare antal som 
nyttjar internet via adsl eller mobil, men saknar bredbandsavtal. 
Föreningen har idag två stycken separata grundutbud på TV från 
Telia och Comhem. Styrelsen anser att vi skulle förvalta 
föreningens resurser bättre genom att endast ha ett TV-utbud och 
teckna gruppavtal för bredband istället för det andra tv-
abonnemanget. 
Offerter har tagits in från Telenor/Bredbandsbolaget, Telia och 
Comhem. Comhem har varit betydligt billigare än de andra. 
Samtidigt så erbjuder Comhem även den absolut smidigaste 
lösningen för att se på TV via koaxial utgång som inte kräver 
någon TV-box. Idag ingår det 18 analoga och 9 digitala kanaler 
och allteftersom kommer det bli fler och fler digitala kanaler.  
Den totala besparingen för föreningen och medlemmarna 
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tillsammans rör sig om en summa i storleksordning 400 000kr/år 
vid tecknande av kollektivt bredband. Utöver besparingen nu så 
blir föreningen även mer attraktiv vid försäljning för enskilda 
medlemmar. En uppskattad beräkning av besparingen redovisas på 
sista sidan för den som är nyfiken. 
 
Avtalet: 
Styrelsen har tecknat ett avtal med Comhem för kollektivt 
bredband, TV, och telefoni över tre år. Deras tjänster kommer 
levereras över de koaxiala anslutningarna (”de tre hålen”). 
Hastigheten på bredbandet är 250Mbit/s ned och 50Mbit/sek 
uppströms. På fiberlan-systemet kommer tills vidare Telia få 
fortsätta leverera sina tjänster ifall att vissa medlemmar på egen 
bekostnad vill fortsätta beställa tjänster från dem. Den ökade 
avgiften för föreningen är så pass liten att det inte kommer 
påverka medlemmarnas avgifter till föreningen som förblir 
desamma. 
 
Vad händer nu? 
Det kollektiva gruppavtalet på bredband från Comhem kommer att 
starta den 1a november 2018. Om man redan har bredband hos 
Comhem så kommer det individuella abonnemanget automatiskt 
migreras över till detta nya avtal den 1a november. Om en medlem 
har någon annan leverantör idag så får den säga upp sitt 
abonnemang på egen hand om man endast vill nyttja det kollektiva 
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bredbandet. Tänk på att det isåfall kan vara några månaders 
uppsägningstid. 
Nödvändig utrustning för bredband och telefoni tillhandahålls av 
Comhem och ingår i gruppavtalet. När det närmar sig så kommer 
Comhem att komma ut med mer information om vad varje hushåll 
behöver göra för att komma igång. De kommer även ha ett 
supportnummer för detta ändamål. Om det visar sig behövas 
kommer de även komma ut under en kväll och hjälpa till, men det 
brukar sällan behövas enligt deras säljare.  
 
Kontaktuppgifter 
För supportfrågor och abonnemangsfrågor hänvisas till Comhem. 
Övriga frågor och synpunkter gällande TV, Tele, internet samt 
hemsida så kan man maila till it@brf-hasselbacken.se. Det är även 
bra att lägga till den här adressen som kopia vid felanmälningar så 
styrelsen får en uppfattning ifall att Comhems tjänster skulle 
strula. 
 
 
Slutligen vill vi i styrelsen önska alla en riktigt fin sommar! 
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Uppskattning av medlemmars besparing  
För ett privat avtal idag för en hastighet på 100Mbit/s betalar varje 
medlem ca 300kr/månad medräknat diverse rabatter som ges.  För 
de kollektiva tv-avtalen betalar föreningen idag 127kr per månad 
och hushåll. 
Föreningens kostnad idag för två TV-avtal:  

12𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟∙142ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙∙127𝑘𝑟=216400𝑘𝑟/å𝑟 

Medlemmarnas kostnad idag för bredband:  
12𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟∙142ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙∙80%∙300𝑘𝑟=409000/å𝑟 

Total kostnad idag: 
216400+409000=������𝒌𝒓å𝒓 

 
För ett kollektivt bredband på Comhem med hastighet 100Mbit/s 
kostar det per hushåll 135kr/månad inklusive grundutbud på TV.  
Kostnad för TV och kollektivt bredband: 

12𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟142ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙∙135𝑘𝑟=���	���𝒌𝒓/å𝒓 

 
Besparing: 
Medlemmarnas totala besparing per år genom tecknande av 
kollektivt bredband uppskattas med ovan siffror till: 
625	400𝑘𝑟−230	000𝑘𝑟=������𝒌𝒓/å𝒓 
 
 


