
PROPOSITION FRÅN STYRELSEN OM 
GRUPPANSLUTNING FÖR BREDBAND 

STYRELSEN FÖRESLÅR: 

Att stämman beslutar att styrelsen ska teckna gruppanslutning för bredband med den leverantör som vid en 
samlad bedömning har lämnat det förmånligaste erbjudandet. 

BAKGRUND: 

Tillsammans med en grupp medlemmar som vi har kallat Bredbandsgruppen har styrelsen arbetat fram ett 
förslag för gruppanslutning av bredband, alltså internetuppkoppling, via fiber. En gruppanslutning innebär att 
alla medlemmar får samma bredbandsleverantör genom att föreningen tecknar ett avtal med en leverantör och 
att kostnaden för bredband sedan läggs på avgiften till föreningen. Styrelsen har med bredbandsgruppens hjälp 
utvärderat flera leverantörer, utifrån ett användar-, tekniskt-, leverans- och kommersiellt perspektiv.  

De som lämnat mest intressanta offerter så här långt är Stockholms Stadsnät, Bahnhof och Ownit. 
Leverantörerna är jämförbara men har olika för- och nackdelar. Leverantörerna levererar en bredbandstjänst 
med hastighet upp till 1 Gbit/s (alltså 1000 megabit per sekund) till en kostnad på omkring 70 kr per månad och 
lägenhet. Den leverantör som väljs för gruppanslutning kommer att ersätta föreningens nuvarande avtal med 
Open Universe, som möjliggör för medlemmarna att i dagsläget själva teckna individuella avtal med en 
bredbandsleverantör. Priserna för bredband genom det befintliga avtalet med Open Universe ligger idag mellan 
249 och 899 kronor per månad beroende på anslutningens hastighet. 

Övergången till gruppanslutning, hur och när, planeras efter avtalsskrivning. Bland annat behöver leverantören 
tillträde till lägenheterna för att byta den nuvarande fiberkonverteraren som sitter i ett vitt plåtskåp, vanligen i 
hallen. De som idag använder internet från lägenhetens fiberanslutning via trådlös wifi och vill utnyttja den 
högre hastigheten kan behöva införskaffa en router som stödjer den högre hastigheten. Om man tycker befintlig 
hastighet är tillräcklig kommer det helt enkelt bara fortsätta fungera utan åtgärd. Mer information om detta 
kommer efter att avtal har skrivits och projektet planerats.  

Comhems koaxialanslutning, som också är installerad i varje lägenhet, kommer att finnas kvar på samma sätt 
som idag även vid en gruppanslutning av bredband via fiber. Tv och bredband via detta nät påverkas inte av en 
gruppanslutning för fiberanslutningen. Exempelvis gäller detta grundutbudet av tv-kanaler via ComHem. 
Gällande utbudet av tv efter gruppanslutning, ip-tv eller tv via bredband, så har de tillfrågade 
bredbandsleverantörerna erbjudanden i olika nivåer.  

Mer information finns under ”Frågor och svar om gruppanslutning för bredband” på föreningens hemsida och 
ett digitalt informationsmöte kommer hållas den 6 maj, kl. 19. 

MOTIVERING:  

En gruppanslutning blir rejält mycket billigare för var och en av oss medlemmar. Priserna för bredband genom 
det befintliga avtalet med Open Universe eller ComHem ligger idag mellan 249 och 899 kronor per månad för 
olika snabba anslutningar. Vid en gruppanslutning skulle kostnaden hamna på omkring 70 kronor per lägenhet 
och månad för en hastighet på upp till 1 gigabit per sekund. Vi får alltså högre hastighet, till avsevärt lägre pris. 
Föreningens kostnad för bredbandsuppkoppling till alla lägenheter kommer läggas på varje medlem i enlighet 
med våra stadgar. Det bredbandstillägg som finns redan idag på 46 kr per månad och lägenhet kommer finnas 
kvar och avser kostnader för TV via ComHem och husets fibernät som tillhandahålls av Stokab.  

Förutom det fördelaktiga priset och den förbättrade kapaciteten menar styrelsen att detta också är en 
värdehöjande åtgärd. Andra föreningar i området har redan gjort detta för att erbjuda medlemmarna en bättre 
tjänst till en lägre kostnad. 


