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Som ni säkert känner till så har vi i och med elrenoveringen fått ett bredbandsnät indraget i 
huset. Via bredbandsuttaget kan vi, utöver bredband, få tillgång till tjänster som telefoni och 
digital-TV. I nuläget behöver vi i styrelsen få en uppfattning om respektive 
lägenhetsinnehavares behov angående dessa tjänster för att ha ett så bra underlag som möjligt 
för att veta hur vi ska gå vidare. Större beslut kommer först att tas på en årsstämma eller extra 
stämma där alla bostadsrättsinnehavare har möjlighet att tycka till. 
 
Som tidigare informerats är föreningens avtal med ComHem är uppsagt och löper därmed ut 
september 2011. Hur TV distribueras i framtiden kommer vi att titta på under våren och 
därför rekommenderar vi er att framöver inte teckna längre privata avtal med ComHem. 
 
Vi är tacksamma om ni kan ta er tid och svara på nedanstående frågor. Svaren kan ni lämna 
fram till årsskiftet i föreningsbrevlådan, Bernstorpsgatan 5A. Eftersom det här blir det sista 
informationsbladet för i år vill vi i styrelsen passa på att önska er en 
God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
 
Ange lägenhetsinnehavare: 
 
Bredband 

• Har ni idag ett bredbandsabonnemang och i så fall hur lång bindningstid har ni kvar på 
detta abonnemang? 

 
• Hur mycket är ni beredda att betala för bredband via bredbandsuttaget på 100 Mbit/s 

överföringshastighet (både uppströms och nedströms) med epost och teknisk support? 
 
Telefoni 

• Har ni idag ett abonnemang för fast telefoni och i så fall hur lång bindningstid har ni 
kvar på detta abonnemang? 

 
• Är ni intresserade av fast telefoni via bredbandsuttaget (IP-telefoni)? 

 
Digital-TV 

• Idag har alla i huset tillgång till analog-TV med ComHem. Har ni i ert hushåll även 
digital-TV? 

 
• I så fall, hur lång bindningstid har ni kvar på detta abonnemang? 

 
Övriga kommentarer eller önskemål 

 
Nyhetsbre v Frågor kring bredband 
 


