
 

 

 

 

OMRÖSTNING 

UTÖKAT GRUPPAVTAL MED COMHEM 

Nu på årsmötet diskuterades vårt kontrakt med ComHem. Frågan gäller om 
samfällighetsföreningen utöver kabel-TV även skall teckna ett gruppavtal på bredband 
och telefoni. Vi har fått ett kostnadsförslag från ComHem på bredband 10 Mbit/s + 
telefoni för 67 kr/mån inkl. moms per hushåll (motsvarar en höjning av samfällighetens 
kvartalsavgift med 200 kr). Konsumentpriset för motsvarande tjänst hos ComHem är 
idag 259 kr/mån, besparingen för de som har en denna tjänst privat idag blir alltså 192 
kr/mån.  

För ytterligare information om avtalet, se nästa sida. 
Om du har frågor får du gärna hör av dig till Robert Jerkstrand på 
robert.jerkstrand@gmail.com eller telefon 031-3221350. 

 

På årsmötet beslutade vi att det skall hållas en omröstning i frågan. Vi bjuder därför in 
till en extra föreningsstämma: 

Onsdagen 14:e maj 2014 kl 18:30 i Gunnestorpsskolans bamba 

 

Omröstning om utökat avtal med ComHem är enda punkten på dagordningen. Vi ser 
såklart att så många som möjligt av er fastighetsägare närvarar, men vid förhinder går 
det bra att rösta med Valsedeln, se sista sidan. 

 

Bredbandsgruppen / Styrelsen 
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Gruppavtal 10 Mbit/s + telefoni 
Bredband 10 Mbit/s + möjlighet till telefoni för en merkostnad av 67 
kr/mån inkl. moms per hushåll. Avtalet har en bindningstid på 3 år. 

Ett nytt modem med inbyggd trådlös router ingår till varje hushåll. 
Inga startavgifter tillkommer på gruppavtalad tjänst. 
 

Om man vill ha ett snabbare bredband 
Om en boende önskar en högre bredbandshastighet än vad som ingår i gruppavtalet får 
denne tillgodoräkna sig aktuellt konsumentpris för gruppavtalad tjänst (idag 259 
kr/mån). Detta innebär idag en merkostnad av 80 kr/mån för 50 Mbit/s, 140 kr/mån för 
100 Mbit/s osv. Se www.comhem.se för aktuella priser. 
 

Telefoni 
Varje boende avgör själva om de vill teckna sig för telefoni. Om man 
väljer att göra detta tillkommer en minidebitering om 29 kr/mån 
som man får ringa för. Själva abonnemangs-avgiften är inkluderad i 
gruppavtalet, tillkommer gör eventuell nummerpresentation etc.  

Du ringer till fasta telefoner inom Sverige för 0 kr/min, till 
mobiltelefoner för 0,69 kr/min och betalar en öppningsavgift på 
0,99 kr/samtal. Se www.comhem.se för aktuella priser. 

För de som idag har fast telefoni via telefonjacket går det bra att ta med sig sitt 
telefonnummer.  
 

Befintliga avtal med ComHem 
Ni med befintliga avtal på bredband och/eller telefoni med ComHem kommer så snart 
samfällighetens avtal trätt ikraft få avdrag för detta på er faktura. Er eventuella 
bindningstid finns dock kvar. 
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VALSEDEL 
Bergets Samfällighetsförening, extra föreningsstämma 2014-05-14 

 

Används om man inte kan närvara på mötet, valsedeln lämnas senast 2014-05-13 i 
Samfällighetens brevlåda (den svarta vid norra infarten). 

 

 

I frågan om föreningen skall utöka sitt avtal med bredband 10 Mbit/s + telefoni ledande 
till en höjning av samfällighetsavgiften med 200 kr/kvartal röstar jag: 

□ Ja 

□ Nej 

 

 

Göteborg den / 2014 

 

….................................................................................................................. 
Namnteckning   Husnummer 

 

Bevittnas: 

...................................................... 

....................................................... 
Namnförtydligande 

 


