
 

 

INFORMATION OM FÖRÄNDRING I FÖRENINGENS BREDBANDSAVTAL MED TELIA 

 
Historik – bakgrund 

 
Vårt nuvarande avtal tecknades 2011-04-20 av Vasallen AB och överfördes till 

föreningen 2016-01-15. 
 
Det belopp som debiterats respektive lgh har sedan starten varit 224 kr/månad. 

Avtalet har dock indexreglerats genom åren och idag betalar föreningen 245 
kr/mån/lgh (2018 års kostnad!). 

 
Den tekniska utvecklingen har gått snabbt inom detta område - och idag är vår 
anläggning ”stenålder”. Styrelsen har under senare tid fått kännedom om att flera 

lägenheter agerat på egen hand och köpt nya routrar och boxar och även 
abonnerat på en högre hastighet d v s 100 mbts. Tyvärr visar mätningar att 
systemet inte klarar detta. 
 
Styrelsens handlingsplan 

 
Baserat på en offert från Telia har styrelsen nu beslutat att teckna ett avtal om 
modernisering och uppgradering av bredbandssystemet till 100 mbts. Leverans-

tiden är 6 - 8 månader. 
 

Förändringen innebär en kostnadshöjning för resp. lgh med 65 kr/månad - från 
224 kr till 289 kr/månad. Då ingår Telia 3-Play. Om en privatperson i villa skulle 
köpa motsvarande tjänst är priset 788 kr/månad. Det separata tillägget för de 

som nu tecknat sig för 100 mbts blir därmed inaktuellt.  
 

Styrelsen avser inte att höja avgiften under 2020 - men avsikten är att en höjning 
till 289 kr/månad skall tas ut från 2021. 
 

Det är värt att notera att ingen höjning skett under åren 2012-2020. 
 
Teknisk motivering 

 
I och med att allt fler jobbar hemifrån och behöver datakraft, mer TV-tittande 

sker via streaming, nyttjande av dataspel o s v har ökat så ökar belastningen på 
vårt omoderna nät. Dessutom har vi problem med WiFi i de flesta lgh pga våra 
tjocka väggar i rummen. 

 
Telia uppger att man inte längre säljer system med 10 mbts - grunden är 100 

mbts. Det system vi avser att installera ska svara upp emot dagens krav 
samtidigt som det också är möjligt att uppdatera i framtiden. 
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