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Bredband 

Hej på er alla. Nu börjar det dra ihop sig till stämma och bredbands avgörande. 

Vi har genomfört en upphandling förfrågan om bredband till hela föreningen. Vi har gått ut 

och gjort en förfrågan till 14 olika operatörer. 

Till alla förfrågade har vi skickat samma skriftliga upphandlingsunderlag.  

Av dessa 14 så har 8 svarat.  

Av de 8 som har svarat så har 4st svarat ofullständigt, felaktigt eller med en lösning som inte 

motsvarar vår förfrågan. 

Av de kvarvarande 4 så har vi valt ut en kandidat som vi tycker har det bästa förslaget med 

utgångspunkt från installationskostnad, månadskostnad, avtalstid, SLA, friskrivningar, 

garantier mm. 

Den kandidat vi har valt att gå med, OM föreningen röstar ja för detta på stämman är Ownit. 

Vi kommer alla att få en dosa i våra lägenheter. Operatören har sagt att dom skall sätta den 

vid Comhem jacket. Hastigheten som visa vid inkoppling blir 1000Mb/s (1Gb/s). Det blir ett 

fiber nät. 

Förslaget innebär en höjning av månadsavgiften med 180kr. I detta pris ingår 

avskrivningskostnaden för installationen och den löpande månadskostnaden för 

abonnemanget. Av dessa är 102 kr bredbandsavgiften och 78 kr är avskrivning på 

Investeringen. Om vi säger ja på stämman, så beräknas arbetet på börjas så snart det är fritt 

från tjäle och att vara klart under Juni-Juli 2015. Starten för Bredbandet blir från och med 1a 

augusti 2015. Det är också första månaden vi betalar höjningen. Det ger alla god tid att säga 

upp sitt befintliga bredband. 

Ownit har dessutom lovat att alla boende som vill, i HSB BRF Åbylund kan få ett (1) IP-

telefoniabonnemang som ingår. Det vill säga att abonnemanget kostar inget (0:-/månad). 

Samtalen debiteras naturligtvis den boende. Så fritt telefonabonnemang för alla som vill. 

 

Vi tror att en absolut majoritet av föreningens medlemmar har en Internat anslutning idag. 

Vi tror också att i princip alla betalar mer än detta per månad. Så för det flesta hushåll så blir 

det antagligen billigare.  Vi vet också att det idag inte går att få något bredband med denna 

hastighet. 

För att svara på alla frågor och ge mer information så kommer operatören hit så vi kan ställa 

alla frågor. 

Den 20 januari klockan 19.00 i Vårgård är det informationsträff. Då kommer styrelsen och 

operatören att vara där och presentera lösningsförslag och svara på frågor.  

Den 22 januari klockan 19.00 är det ordinarie föreningsstämma. Då kommer operatören att 

vara där för att svara på frågor och göra en till presentation av den föreslagna lösningen. 
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• Det nya nyttjanderättsavtalet är snart klart. När det är klart så 

kommer det att delas ut till alla boende. Observera att i 

samband med det nya avtalet så upphör ALLA gamla 

nyttjanderättsavtal att gälla. 

 

• Bastun är stäng under perioden 19 januari till 31 mars. 

Anledningen till avstängningen är att vi måste laga/renovera 

flera badrum i våra hyreslägenheter. Dessa hyresgäster kommer 

att behöva använda dusch och toalett i bastulokalerna under 

renoveringen då de är utan sina badrum. Avgiften för bastun 

kommer inte att debiteras de boende under 

avstängningsperioden.  

 

• Vi vill påminna om infoträff om bredbandet 20 januari 2015 

klockan 19.00. 

 

• Vi vill påminna om ordinarie föreningsstämma i matsalen på 

Åbyskolan 22 januari 2015 klockan 19.00. 

 

• På grund av nya regler så kommer SRV som sköter om vår 

sophantering att kraftigt höja avgiften för sophantering om vi 

inte börjar sopsortera mer miljövänligt. Styrelsen har därför 

påbörjat arbetet med att förbereda vår förening för grönare 

sophantering som ju är bättre för miljön och som blir billigare 

för föreningen (billigare än att låta det vara som det är idag). 

Mer information om detta kommer när vi vet lite mer exakt när, 

var och hur. Starten blir under våren 2015. 
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