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Bakgrund
BRF Torsdammen har indragen internetanslutning via fiber via Telenor (tidigare
Bredbandsbolaget) och via koaxialkabel via Comhem. Internetabonnemang tecknas idag av
respektive bostadsrättshavare. Ordinarie pris för internetabonnemang är i skrivande stund
som billigast 399:– per månad både hos Comhem (50 Mbit/s) och Telenor (200 Mbit/s).
Föreningen har sedan tidigare investerat i porttelefoner och ett elektroniskt
bokningssystem för tvättstuga. Dessa är anslutna via Comhem. Periodvis har dessa
anslutningar krånglat; koaxialtekniken inte är tillräckligt tillförlitlig. Bokningssystemet för
tvättstugan har ännu inte kunnat aktiveras.
Vi i BRF Torsdammen kan tillsammans göra avsevärda kostnadsbesparingar om vi går
samman och tecknar ett så kallat gruppavtal för bredband. Styrelsen för BRF Torsdammen
har under året som gått tagit in offerter från och i en längre process förhandlat med flera
leverantörer, inklusive Telenor och Comhem.
Banhof erbjuder oss ett tekniskt tillförlitligt alternativ med anslutning via fiber för 89:– per
månad för hela 1000 Mbit/s, inklusive trådlös router till varje lägenhet. I priset ingår
dessutom ett abonnemang för fast telefoni för varje lägenhet.
I erbjudandet ingår driftsäker anslutning av porttelefoner och tvättstugebokning via fiber.
För den som vill finns dessutom möjlighet att teckna separata tilläggsabonnemang för TV.
Banhofs erbjudande om gruppanslutning bifogas denna motion.
Styrelsen föreslår att BRF Torsdammen tecknar gruppavtal med Banhof bredband
om 1000 Mbit/s inklusive telefoni för samtliga lägenheter à 89:– per månad och att
beloppet läggs på månadsavgiften som faktureras bostadsrättshavaren via Fastum.
En förutsättning för ett gruppavtal är att alla lägenheter ansluts. Vid bifall av motionen
kommer styrelsen gå ut med tydlig information om lämplig tidpunkt för uppsägning av
befintliga enskilda abonnemang som kan ersättas via gruppavtalet. Observera dock att
gruppavtal med Banhof inte innebär exklusivitet: Medlem som trots betydande möjlighet
till sänkta kostnader önskar fortsätta använda tjänster från Comhem/Telenor kan göra det.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen rekommenderar ordinarie föreningsstämman 2020 att besluta om teckning av
gruppavtal för bredband.

