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Val av gruppavtal för TV samt informationsöverföring 
Under året har fibernät från Bredbandsbolaget installerats i våra fastigheter. Alla medlemmar som 

vill kan redan idag köpa tjänsterna TV, internet och telefoni över fibernätet. Nu är det dags att ta 

beslut om vilken typ av gruppavtal vi ska ha i föreningen. Det nuvarande gruppavtalet med ComHem 

gäller endast för analog TV, det vill säga att föreningen bekostar ett grundutbud. Nu står föreningen 

inför ny upphandling om gruppavtal och har tagit fram två alternativ. På baksidan av detta blad kan 

du jämföra de två alternativen. 

Alternativ 1: Gruppavtal för TV, bredband och telefoni  
Styrelsens rekommendation: Alternativ 1 med fiber fullt ut (Bredbandsbolaget) 

Alternativ 1 innebär att kostnaderna för all typ av TV, bredband för internet och telefoni kommer att 

ingå i avgiften. Styrelsen bedömer att föreningen har råd med detta utan att höja avgifterna. 

Fördelen är att priset blir väldigt mycket lägre jämfört med om man har motsvarande avtal som 

enskild medlem. Dessutom framtidssäkras tekniken för informationsöverföring för hela föreningen.  

Fiber är det bästa alternativet ur teknisk synpunkt, samt det billigaste för alla som vill se digital-TV. 

Många medlemmar har dock betänkligheter gällande de fysiska förändringarna som behöver göras 

för att kunna utnyttja fibern fullt ut - att man behöver dra kabel ifrån fiberuttaget till TV:n samt byta 

ut sin TV-box. Detta gäller dock bara om man vill ha digital-TV. I detta alternativ inkluderas 15 meter 

kabeldragning. 

Om man inte vill ha digital TV så behöver man inte göra några förändringar alls eftersom analog TV 

ingår från Bredbandsbolaget (precis som idag från ComHem) och kräver inte anslutning till fibern.  

Alternativ 2: Två gruppavtal – ett för TV och ett annat för bredband och telefoni  
Alternativ 2 innebär att vi tecknar ett nytt gruppavtal för ComHems analoga TV utbud och drar nytta 

av fibertekniken endast för bredband och telefoni i det andra gruppavtalet från Bredbandsbolaget 

(utom TV). Det i sin tur innebär att alla som vill ha digital TV kommer att få bekosta detta själva. Det 

blir då upp till respektive medlem att själv köpa till ytterligare TV-tjänster.  

Ytterligare information 
Om stämmar beslutar för Alternativ 1, bör man se över sina befintliga avtal för att undvika dubbel 

fakturering. Om man har avtal med ComHem idag så kommer samtliga ComHem-avtal att sägas upp 

per automatik 2015-03-31. Detta eftersom ComHem inte kan ha avtal med enskilda bostadsrätt-

sägare utan ett gruppavtal i botten. Har man redan idag avtal med Bredbandsbolaget så kommer 

man per automatik att övergå i det beslutade gruppavtalet samtidigt som detta avtal träder i kraft. 

Styrelsen kommer att teckna avtal med vald leverantör/er så snart som möjligt efter stämman. 

Troligt är att det kommer att börja gälla från och med årsskiftet. 

Om stämman beslutar för Alternativ 2, bör man också se över sina avtal gällande bredband och 

telefoni om man önskar ansluta sig till gruppavtalet för informationsöverföring. 

Känner man sig osäker inför valen så vill vi från styrelsens sida uppmuntra alla att läsa på mer om 

fiberteknik på internet. Sedan kan man bara rösta utefter sina värderingar. Har man ytterligare frågor 

eller funderingar så är man välkommen att höra av sig till oss i styrelsen. Vi kan svara på frågor och 

även göra hembesök om så önskas. Lämna namn och telefonnummer till fastighetsexpeditionen på 

Kallebäcksvägen 15, så kontaktar vi er. 

Styrelsen 

http://www.brfkallkallan.se/


Typ av avtal Alternativ 1 Alternativ 2

Övergripande innehåll

Internet/TV/Telefoni via fiber  

samt analog TV 

(Bredbandsbolaget). 

Kompletterande ledningsdragning 

till TV:n (max 15 m) ingår för de 

som önskar.

Internet/Telefoni via fiber 

(Bredbandsbolaget).                                                 

TV via koaxen (Com Hem, som vi har det 

idag).

Bredbandshastighet 100/100 Mbit 100/100 Mbit

TV-kanaler

Bredbandsbolagets T-1 Bas (digitalt 

och analogt). Det analoga utbudet 

är likvärdigt med det vi har idag.

Nuvarande analoga

Typ av telefoni

IP-Telefoni. Naturligtvis kan man 

ha kvar sin vanliga 

telefonileverantör (tex Telia) om 

man vill.

IP-Telefoni. Naturligtvis kan man ha kvar sin 

vanliga telefonileverantör (tex Telia) om man 

vill.

Kallkällans kostnad 214 kr/mån/lgh exkl moms

125 kr/mån/lgh (Bredbandsbolaget) +                                

19 kr/mån/lgh (Com Hem)                                            

Totalt: 144 kr/mån/lght exkl moms

Medlemmens egen kostnad

0 kr (digitalbox ingår).       

Tillkommer kostnad för Telia om 

man har trygghetslarm: 165 kr inkl 

moms

Analog TV: 0 kr                                                            

Tillkommer kostnad för digital TV: ca 208 kr 

inkl moms.                                                         

Tillkommer kostnad för Telia om man har 

trygghetslarm: 165 kr inkl moms

Modern teknik för TV

Digital-TV ingår

Ingen ny utrustning för TV om man 

inte vill ha det

Kompletterande ledningsdragning 

till TV:n (max 15 m) ingår för de 

som önskar

Viss utrustning måste bytas om 

man önskar digital-TV
Gammal teknik för TV

Ny ledningsdragning nödvändig om 

man önskar digital-TV
Kostnad för medlemmen för digital TV

Jämförelse mellan två typer av gruppavtal

Nackdelar i jämförelse med det 

andra alternativet

Ingen ny utrustning för TV behövs

Ingen ny ledningsdragning till TV:n är 

nödvändig

Fördelar i jämförelse med det 

andra alternativet


