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Vi påminner om städdagen hålls den 18 april kl 10 

Alla samlas vid bollplanen kl. 10.00 för information och planering. Självklart kommer någon från 
ditt hushåll om det inte finns giltigt förfall. Det är vi alla som är ansvariga för skötseln i vårt område. 
Vi avslutar som vanligt med korvgrillning och lite mingel. 

Nytt kollektivt avtal med ComHem är nu klart  

Bakgrund 

Vid extra stämman den 29 september 2014 beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att teckna 
gruppavtal med Com Hem för en treårsperiod. Beslutet byggde på underlag och förslag, som tagits 
fram av den s.k. bredbandgruppen. Syftet var att ge medlemmarna ett utökat utbud och fler tjänster 
till i de allra flesta fall en lägre kostnad. Vid årsstämman den 16 februari informerade 
bredbandsgruppen om förhandlingsläget.  

Nytt gruppavtal avtal har nu tecknats om bredband, digital TV samt telefoni. Det gäller från  den 1 
juni 2015 och tre år framåt. 

Gruppavtalet innebär att varje hushåll i samfälligheten får: 
a) Ett abonnemang på Bredband 100/10 (50-100 Mbit). Det är ett snabbt och stabilt bredband, 

där flera kan vara uppkopplade samtidigt med dator, surfplattor eller spelkonsoler. 
b) Trådlös router/modem för bredband och telefoni. 
c)  5 st e-postadresser. 
d) Digital-tv. Man får en digitalbox och man kan i vissa fall välja en tv-modul för TV med 

inbyggd digitalbox. 
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e) Grundabonnemang på Telefoni Bas. För att kunna börja använda denna tjänst måste du göra 

en beställning hos Com Hem (se nedan). Den som ansluter sig till telefonitjänsten, kan 
behålla sitt gamla telefonnummer eller få ett nytt telefonnummer utan kostnad.  

I övrigt gäller att man endast kan ha ett abonnemang per hushåll. Man har tillgång 
gruppavtalsförmånerna så länge man bor kvar och är medlem i Såningsvägens första 
samfällighetsförening och avtalet mellan föreningen och Com Hem gäller. 

 

Mer information av vad de olika delarna innehåller framgår av bilagt material från Com Hem.  

Kostnad och fakturering 

För gruppavtalet fakturerar Com Hem Samfälligheten en avgift, som för närvarande uppgår till 275 
kr/månad inkl moms.. Samfälligheten fakturerar årets avgift (1 juni - 31 december) inom kort: 7 x 
275 kr = 1 925 kr. Från denna summa dras av 95 kr, som redan är betalt via samfällighetsavgiften 
(juni månad). Detta belopp, 1 830 kr, ska betalas senaste den 31 maj.  

Den som önskar en högre bredbandshastighet än vad som ingår i avtalet eller ett större tv-abonnemang 
kan teckna eget avtal med Com Hem till rabatterat pris utifrån grundabonnemanget. Avgifterna för 
detta samt för samtal vid utnyttjande av telefonitjänsten fakturas av Com Hem till respektive 
fastighetsägare. Kostnad för samtal till fasta telefoner i Sverige är 0.99 kr som öppningsavgift samt 
0.39 kr per minut.  

Alla måste kontakta ComHem 

För att få del av de nya tjänsterna och utbuden enligt gruppavtalen måste man kontakta Com Hem 
och göra sin beställning. Det kan ske från måndagen den 13 april 2015 på telefonnummer 0775-17 

17 20 och före den 30 april för att undvika faktura på det utbud man har idag och därmed 
dubbelfakturering. Efter beställningen skickar Com Hem nödvändig utrustning laddad med 
kanaler, bredband och telefoni. 

Mer information 

I bilagan från ComHem till detta nummer av Såningsbladet finns mer information. Den kan också 
sökas på ComHem.se, allmänna villkor för privatabonnemang. 

Den som har frågor eller behöver ytterligare information kan maila till Bredbandsgruppen, 
bredbandudda@gmail.com alternativt lämna en lapp med frågor hos Ingemar Karlsson, 
Såningsvägen 5 eller Kent Schuler, Såningsvägen 101. 
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