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INFORMATION OM NY BREDBANDSLEVERANTÖR 

Bakgrund 

I juni 2013 tog styrelsen beslutet att låta Bredbandsbolaget installera fibernät i 

våra fastigheter. Anledningarna är framförallt: 

 Bättre teknik. Fiber är en modern lösning. Den är snabbare och mer stabil 

än den kabel som vi har nu. 

 Bättre utbud. Med fler leverantörer att välja mellan får vi större utbud på 

både TV, internet och telefon. 

 Bättre priser. Både på grund av tekniken och bredare utbud kan priserna för 

de olika tjänsterna pressas. Dessutom höjs värdet på våra lägenheter om vi 

har fiber. 

 

Installationen av tekniken som behövs för att vi ska kunna ansluta oss till 

fibernätet är kostnadsfri. Bredbandsbolaget står för installationen. Dock har vi 

inte slutit något avtal om tjänster med dem ännu. 

 

Bredbandsbolagets underkonsult, Wireless Consulting (WC), är nu i slutfasen 

med dragning av kabel till våra fastigheter. Från och med vecka 9 och framåt 

kommer WC att installera bredbandsuttag i våra lägenheter och lokaler. Uttaget 

kommer att sitta i hallen i anslutning till teleuttaget och senare kommer du att 

kunna ansluta både bredband, TV och telefon via kabel eller trådlöst. Detaljerad 

information om såväl installationen i lägenheterna som val av utbud kommer 

separat. 

 

Vad händer härnäst? 

Idag har vi som förening ett gemensamt TV-avtal med Com Hem som löper ut 

2015-03-31. Därutöver har många medlemmar individuella avtal med Com Hem 

för ytterligare TV-kanaler och bredband. Något gemensamt föreningsavtal för 

bredband finns inte idag. Ett gemensamt avtal för bredband skulle fungera på 

samma sätt som TV-avtalet gör idag:  

1. Föreningen och leverantören sluter ett avtal om en grundtjänst 

2. Sedan kan varje medlem sluta ytterligare avtal med leverantören utöver det 

gemensamma - om man som i TV-exemplet vill ha ytterligare kanaler eller 

om man som i bredbandsexemplet vill ha snabbare hastighet. 
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Fördelen med ett gemensamt avtal är såklart att det blir billigare än om varje 

medlem skulle avtala samma tjänst individuellt. Läs mer i bifogat 

informationsblad ”Gruppanslutning HSB” från Bredbandsbolaget. 

 

Brf Kallkällan står nu inför beslutet om vi ska upphandla både TV och 

bredband gemensamt. Det beslutet behöver tas på föreningsstämman.  

 

Med anledning av upphandlingen samt Bredbandsbolagets erbjudande kommer 

vi att i april bjuda in till informationsträffar, så kallade blockträffar. Där kommer 

styrelsen tillsammans med representanter från Bredbandsbolaget att informera 

om de olika alternativ som finns för såväl individuella val och det gemensamma 

valet om att inkludera både TV och bredband till alla. Det kommer även att 

finnas chans för alla att ställa frågor och diskutera. 

 

Vid ett eventuellt beslut om att ha ett gemensamt avtal med Bredbandsbolaget 

för TV och internet, kommer individuella bredbands och TV-avtal med Com 

Hem att sägas upp per automatik 2015-04-01. Det kommer i sådana fall att ske 

oavsett bindningstid som finns i det individuella avtalet och det kommer att ske 

kostnadsfritt.  

 

Har du frågor? 

Har du frågor redan nu eller känner dig osäker inför förändringen så är du 

välkommen att kontakta styrelsen antingen på ordinarie expeditionstider eller 

via vår mail: styrelsen@brfkallkallan.se. 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Styrelsen 
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