
 

 

 
BRF HUSAREN INFORMERAR 
 
Med referens till tidigare utskick om Fiberoptik vill Arbetsgruppen och Styrelsen 
ge följande ny information om den tilltänkta installationen utav Fiberoptik. 
 
Som tidigare har meddelats har Arbetsgruppen haft sitt första möte med TELIA under 
vecka 23. Vid mötet framkom det en hel del ny information,etc.  
 
Enligt tidigare utskick så hade Arbetsgruppen önskat att få in frågor från  
medlemmarna inför detta möte. Från medlemmarna har det bara inkommit frågor från  
1 st hushåll, resterande frågor kommer från Arbetsgruppen. Se bifogat dokument 
beträffande dessa frågor. 
 
Första offertens pris var felskriven när det gällde totalpriset. Summan var angiven på 
olika ställen i offerten med inkl moms samt exklusive moms. Enligt TELIA så skulle 
denna var exkl. moms. Efter mötet har vi fått ett nytt pris som är på 136 500 kr inkl moms. 
Denna summa avser 52 st hushåll. Kostnad för installation i kvartersgården kommer att 
räknas från denna summa. Således kvarstår 51 st hushåll som grund för kalkyl. 
Underskrift utav ett eventuellt avtal med TELIA kommer att ske på nästa styrelsemöte  
22 Juni. 
 
 
Vid mötet fick vi även ändrat antal inkluderade boxar till 2 st per hushåll. Den tidigare 
offerten innebar enbart 1 st box per hushåll.  
Det har kommit en ny boxer som är betydligt mindre än den tidigare. Den nya boxern har 
måtten, Längd 16,5 cm, Djup 13 cm, Höjd 3,5 cm. 
 
I det tidigare utskicket om kalkyl och prisuppgifter får vi ändra dessa. 
Detta med anledning utav “begreppet” kollektiv anslutning i TELIAS offert. 
Detta innebär för t.ex. BRF HUSAREN att samtliga 51 st eventuellt 52 st inkl 
kvartersgården måste vara ansluten till samma avtal,utbud för att räknas som kollektiv 
anslutning. Således så är det kollektivt avtal/anslutning som innebär förmånligare priser 
än när man som privatperson tecknar ett avtal/utbud. 
 
Det avtal/utbud som vi från Föreningens sida avser att teckna är likvärdigt TV program 
utbud som vi har i dagsläget. Detta TV utbud kallas för “lagom“. 
Eftersom Föreningen avser att teckna detta utbud “lagom” för samtliga så tolkas detta 
som ett kollektiv avtal/anslutning. Kostnad för detta avtal/anslutning är 69 kr/mån 
och hushåll. 
Denna summa är fast under hela kontraktstiden med TELIA som är på 8 år. 
Kostnad för kort/krypteringskostnad utgår, eftersom det är ett kollektiv avtal/utbud. 
 
Eftersom det är ett kollektiv avtal/anslutning så kommer denna summa faktureras till 
BRF HUSAREN. När det gäller utrustning som de s.k. anslutningsenheterna vid första 
jacket samt boxrarna så kommer dessa “lånas” ut till respektive bostadsrättsinnehavare. 
Detta innebär s.k. om en enhet, box, etc. skulle utsättas för skadegörelse så får 
bostadsrättsinnehavaren ersätta BRF HUSAREN för denna kostnad. 
 
 
 



 

 

 
I dagsläget så innebär det att all ytterligare utbud/tjänster från TELIA är ett avtal mellan 
respektive Bostadsrätt och TELIA.  
Således har BRF HUSAREN ej någon iblandning med detta.. Som vi har tolkat det i 
dagsläget så innebär det att en bostadsrättsinnehavare som vill utöka sitt  
utbud/tjänster till exempelvis utbud “stor” så innebär detta 159 kr minus de 69 kr som 
finnes i den kollektiva utbud/tjänsten. 
Således skulle detta innebära en fakturering från TELIA till bostadsrättsinnehavaren på 
99 kr/mån utöver de 69 kr/mån som redan är en “delavgift” från BRF HUSAREN till 
bostadsrättsinnehavaren gällande kostnad för den nuvarande “kabel-tv” kostnaden på  
130 kr/mån 
Under kontraktstiden med TELIA har Föreningen möjlighet att komplettera den kollektiva 
anslutningen med ytterligare utbud/tjänster. Detta är nog inte så lätt genomförbart 
eftersom önskat utbud skiljer sig från hushåll till hushåll. Men de priser som då skulle 
gälla kan man titta på i det tidigare utskicket.  
Som vi tolkar det så är det aldrig någon kostnad för kort/kryptering när det gäller samtliga 
kollektiva utbud/tjänster. 
Så denna kostnad kan vi anta ej belastar oss vid ett eventuellt framtida tillval. 
 
 
Således så stämmer inte den tidigare kalkylen i det förra allmänna utskicket från  
BRF HUSAREN. För TV utbud “lagom” så kommer den faktiska kostnaden bli 
cirka 97 kr/mån per hushåll. Detta ska då jämföras med den i dag faktiska  
kostnaden på 130 kr/mån. Under avtalsperioden på 8 år kommer Föreningen få ett 
uppskattat “överskott” på cirka 165 000 kr. Utslaget per hushåll innebär detta cirka  
3200 kr i överskott under dessa 8 år. Styrelsen kommer förmodligen, att besluta på nästa 
styrelsemöte om vilken avgift vi t.s.v kommer att ha framöver.  
Följande förslag finnes i dagsläget. 
 
- Bibehålla nuvarande avgift 130 kr/mån tills vidare.  
  Detta med tanke på eventuella kostnader som vi inte har tagit med i installationen. 
 
- Bibehålla nuvarande avgift 130 kr/mån tills vidare.  
  Detta med tanke på att eventuellt installera multimediaskåp i samtliga bostadsrätter,  
  för att få en “tilltalande” installation utav de olika enheterna i ett och samma skåp.  
  Denna installation skulle kunna genomföras utav de pengar vi har i “överskott” 
  Kostnad för detta multimediaskåp samt dess installation har vi ej fått från leverantören  
  trots ett antal påminnelser. Förhoppningsvis kommer detta under vecka 24. 
 
- Samma som ovan men anpassa den faktiska kostnaden efter investeringskostnaden. 
 
- Reducera, anpassa den nuvarande avgiften på 130 kr/mån till den nya faktiska omgående 
  när Fiberoptiken tas i drift 12.01.01. 
 
På kvartersgårdens anslagstavla har vi satt upp folder på TV programutbud som  varje 
bostadsrättsinnehavare kan välja från TELIA. Prisangivelserna reserverar vi oss för. 
Dessa tillval är alltså ett avtal mellan TELIA och respektive bostadsrättsinnehavare. 
 
Är det någon medlem som önskar tillföra något mera i ärendet, emotses detta tacksamt 
senast vecka 24 till Tomas Björnankar Husarvägen 9. 
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