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Gruppanslutning av bredband via Com Hem 

Till årets föreningsstämma inkom en motion om gruppanslutning av bredband via 
Com Hem. Styrelsen föreslog att stämman skulle bifalla motionen vilket den också 
gjorde.   
Styrelsen har nu för Brf Portens räkning tecknat avtal med Com Hem om 
gruppanslutning av bredband.  För föreningen medför detta en merkostnad på 29,75 
kr inkl. moms per månad och medlem.  Detta innebär att medlemmarna får en tjänst 
som i dagsläget kostar 349 kr per månad exklusive eventuella rabatter (Bredband 50). 
Denna kostnad slipper de enskilda medlemmarna med detta avtal. Utöver bredband 
ingår även telefoni via bredbandet.  Endast samtalsavgifter samt kostnader för 
eventuella tillvalstjänster tillkommer. 

För medlem som i dagsläget inte är bredbandskund hos Com Hem innebär detta 
följande: 

• Bredband till en hastighet av 50 mbit samt telefoni via bredbandet erbjuds 
utan extra kostnad från och med 1 september 2017. 

• All nödvändig utrustning ingår(t.ex. trådlös router). 

• Medlem måste själv teckna avtal med Com Hem för att kunna ansluta sig till 
bredband och telefoni.  Information om detta kommer att skickas ut av Com 
Hem i god tid före 1 september. 

Medlem som väljer en högre hastighet än 50 mbit kommer att erbjudas en 
uppgraderingsrabatt. 

Medlem i Brf Porten som redan är bredbandskund hos Com Hem behöver inte göra 
någonting.  Allt kommer att skötas automatiskt av Com Hem med följande innebörd: 

• Den som i dagsläget har Bredband 50 kommer att erbjudas detta kostnadsfritt 
från 1 september. 

• Den som i dagsläget har bredband med en högre hastighet (t.ex. Bredband 100 
eller Bredband 250) får en uppgraderingsrabatt på sitt nuvarande abonnemang 
från 1 september. 

För medlem som har abonnemangspaket hos Com Hem för TV utöver grundutbudet 
kommer följande att hända från och med 1 september: 

• Det abonnemangspaket du har hos Com Hem påverkas inte av 
gruppanslutningen av bredband (för mer information om abonnemangspaket 
och priser se Com Hem:s hemsida alternativt ring Com Hem på 90 222). 
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