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Gruppavtal fiber 
 
I enlighet med årsstämmans beslut har nu styrelsen sagt upp Open Universe (OU) och efter 
upphandling tecknat ett gruppavtal med Bahnhof. Avtalet innebär att vi får ett gemensamt 
abonnemang på fibernätet för hela föreningen istället för att varje medlem ska teckna ett eget (och 
dyrare) abonnemang. 

Kostnaden för det gemensamma abonnemanget är 70kr/månad per lägenhet vilket är en obligatorisk 
avgift, som kommer att redovisas som en separat post på hyresavin från Fastum. 

Via Bahnhof kommer varje lägenhet få tillgång till internet med en hastighet om 1000/1000 Mbit. 

 

När startar detta? 
 

Avtalet med OU löper ut den 9 januari 2023. Bahnhof kommer att synka övergången så att vi inte ska 
bli utan nätåtkomst. Den obligatoriska avgiften kommer att debiteras medlemmarna först från och 
med februari månad för att ingen ska behöva bli fakturerad dubbelt upp, se också nedan. 

 

Vad behöver varje medlem göra?  
För dem som idag använder föreningens fibernät 

För dem som idag har ett eget fiberabonnemang gäller, enligt uppgift till styrelsen, att leverantören 
av denna tjänst inte kommer att ha rätt att fakturera kunden för perioden efter den 9 januari, 
oavsett vad som i övrigt avtalats.  

Emellertid, för att undvika problem och eventuella framtida tvister rekommenderar styrelsen att alla 
som har egna fiberabonnemang säger upp dessa till den sista januari.  

För dem som idag använder Tele2 (fd. Comhem) kabel-TV nät för att nå internet 

Den som vill fortsätta använda sitt abonnemang med Tele2 för att få åtkomst till internet kommer att 
kunna göra det tillsvidare (den obligatoriska avgiften till Bahnhof får man dock ändå betala). Den som 
emellertid vill gå över och använda Bahnhofs fibertjänst måste själv säga upp sitt nuvarande 
abonnemang med Tele2. Gör man det till den sista januari ska man vara garanterad internetåtkomst. 

 

Vad krävs för att ta del av Bahnhofs anslutning? 
I lägenheter som idag har fungerande fiber behöver det inte göras något extra. Vid bytet kommer 
Bahnhof att utan extra kostnad installera en ny fiberkonverter som ersätter den gamla. 

Har emellertid den gamla konvertern tagits bort eller anslutningen inne i lägenheten på något sätt 
skadats eller förändrats sedan föreningen installerade den år 2009, så får medlemmen boka in en 
separat reparation av fibern med Bahnhof och själv stå för reparationskostnaderna. Konvertern i sig 
är dock gratis. 
 
Mer information kring installation med datum osv. aviseras när det hela närmar sig. 
För frågor kontakta föreningens ordförande: emil.brf4@gmail.com 


