
Motion till föreningsstämma Brf Rovfågeln 2013-03-05 

Anslutning till Stokabs bredbandsnät 

av Erik Englund, Anna von Bothmer  

Bakgrund 

Fiberbredband från Stokab (Stockholm Stads stadsnätsföretag) finns sedan tidigare indraget i Brf 
Rovfågelns fastigheter. Bostadsrättsföreningen betalar dessutom årligen för denna anslutning 
trots att nätverk ännu inte är indraget i lägenheterna. Detta innebär att föreningen betalar för 
bredband som inte kommer medlemmarna till nytta. 

 
Att investera i ett nätverk som gör att lägenheterna får tillgång till det fiberanslutna bredbandet 
skulle innebära en relativt stor investering för föreningen.  En lösning som inte belastar 
föreningens ekonomi är att kollektivansluta alla lägenheter. Genom att göra det så kan 
bredbandsleverantören ta kostnaden för att dra nätverk till samtliga lägenheter. 

 

Underlag 
Styrelsen träffade förra året några representanter för olika bredbandsbolag för att få veta mer 
om kostnader och anslutningsmöjligheter. Arbetsgruppen tog nu i januari åter kontakt med 
tidigare och även nya bredbandsleverantörer. De inkomna offerterna är för en hastighet av 100 
mbit/s vid både upp- och nedladdning, innehåller ett telefonabonnemang med fast nummer, 
innebär att bredbandsleverantören bygger vårt nät, att vi tecknar oss på 5-års avtal, och att 
nätet efter bindningstiden tillhör föreningen. De olika leverantörerna erbjuder anslutning via 
fiber eller kopparkabel till en kostnad mellan 150 SEK/mån och 200 SEK/mån. 
Kostnadsskillnaderna beror på leverantör, vilken tekniklösning vi använder, och vilka kablar vi får 
plats med i befintlig kanalisation. 

 

Fördelar med bredband via Stokabs nät 

Billigare: Ifall vi ansluter samtliga medlemmar så kommer kostnaden att hamna mellan 150-230 
kr per månad och bostadsrätt. För att jämföra så kostar en anslutning med liknande hastighet 
hos Comhem ca. 499 kr/mån (bredband + telefoni). Att gå från Comhem till exempelvis AllTele 
skulle alltså kunna innebära en besparing på mellan 3200-4200 kr/år per hushåll. De medlemmar 
som idag har ett Telia telefonabonnemang skulle för Telias pris få både telefoni och bredband 
hos t.ex. AllTele. 

 
Efter att det ovannämnda femåriga avtalet har löpt ut kan medlemmarna dessutom räkna med 
en kraftig reducering av leverantörens månadsavgift. Då kommer vi att ha “avbetalat” vårt nät 
och kan förhandla om bra villkor. (I detta sammanhang nämnde en av leverantörerna ett pris på 
80 kr/mån.) 
Förutom bredband och telefonitjänster erbjuder alla just nu aktuella leverantörer även analog 
och digital TV. De bostadsrättsinnehavare som vill utnyttja TV- och underhållningstjänster kan 
teckna dessa separat. Bredband och TV via Stokabs nät innebär alltså ett fullvärdigt alternativ till 
Com Hem. 



 

 
Bättre: Bredband via fiber innebär i dagsläget hastigheter på 100 mbit/s, både upp- och 
nedströms, med möjlighet att utöka till 1 gbit/s. Att använda fiber leder till att responstiderna 
blir snabbare vilket märks även vid vanlig surf. Fiber är framtidssäkert och kommer att 
möjliggöra hastigheter om 10 gbit/s och mer framöver. Den höga datakapaciteten hos fiber 
medger teknik såsom bredbands- TV och Ultra-HD, något som kommer ge medlemmarna ett 
bättre och billigare underhållningsutbud framöver. Dessutom tillhandahåller Stokab bara själva 
infrastrukturen och är ingen leverantör i sig. Detta innebär att föreningen fritt kan välja bland ett 
tiotal bredbandsaktörer på marknaden, istället för att vara bunden till exempelvis Comhem idag. 

 
Ökar värdet: Att ha tillgång till bra, billigt och framtidssäkert bredband ökar värdet på våra 
lägenheter. Det är fortfarande ingen självklarhet med fiberbredband och där kan våra lägenheter 
utmärker sig positivt. 

 

 
Vid frågor inför stämman kan ni kontakta Janne i styrelsen, Erik eller David: 

Janne Eriksson: rovfageln@gmail.com 08 1234 0244 
Erik Englund: erik@erikenglund.com 073 593 4340 
David Fleischhacker: david.fleischhacker@gmail.com 070 476 9333 
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