
 Enkät Bredband 
Till boende i Riksbyggens bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund 

 

BAKGRUND 
Stämman beslöt att föreningen skall teckna ett 3-årigt avtal med Comhem då det gäller Kabel-
TV. Comhem kan också genom detta avtal erbjuda oss bredband och ip-telefonitjänster, dock 
är hastigheten begränsad till 8Mbit/s.  
 
Stämman beslöt också att styrelsen skall undersöka intresset i föreningen för snabbare 
bredband 100Mbit/s. Denna enkät kommer att vara som underlag när frågan skall behandlas 
på ordinarie stämma i maj.  
 
De undersökningar vi gjort hittills, är att det kommer kosta föreningen cirka 600 000 kr. I 
denna kostnad ingår också grävarbeten, som motsvarar cirka halva kostnaden. Vissa 
leverantörer kräver att det är minst 35 lägenheter intresserade att ansluta till denna typ av 
tjänst. När det gäller abonnemangsavgift för ovanstående tjänst, så variera priserna allt från 
cirka 200 kr upp till 600 kr. Denna kostnad betalar bara de som väljer att ansluta sig. Har ni 
tips på leverantörer så skriv gärna ner dessa förslag. De vi hittills har varit i kontakt med 
Bredbandsbolaget, Ownit och Lunds Stadsnät.  
 
OBS! Detta är bara en intresseanmälan och ingen bindande anmälan. 
 
Så nu undrar vi är Ni intresserade av snabbare 
internetuppkoppling? 

JA, Jag/vi är intresserade av en 100Mbit/s internetuppkoppling. 
 NEJ, Jag/vi är inte intresserade. 
 
Hur mycket är Ni max beredd att betala i abonnemangsavgift för 
snabbare internetuppkoppling per månad? 

200 kr 
 300 kr 
 400 kr  
 500 kr 
 600 kr 
 
Ange Lgh nr:     ________ 
 
Övriga synpunkter: ________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Styrelsen i Brf Ladusvalan i Lund 
 
PS. Lämna lappen i styrelsensbrevlåda vid vaktmästaren senast söndagen den 1 maj. Det går också bra 
att mailar den till styrelsen@ladusvalan.se. Får ni inte plats att skriva och har några andra synpunkter, 
skriv på baksidan. 

Riksbyggens bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund 
Adress föreningen: Porfyrvägen 14 • 224 78 Lund • Tel 046-16 56 54 

•  E-post styrelsen@ladusvalan.se •  www.ladusvalan.se 
Org nr 716438-9350 
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