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Medlemmarna i Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund kallas härmed till 
ordinarie föreningsstämma. 
  

Plats:  Kvarterslokalen 
 

Tid:  Måndagen den 6 maj 2013 kl.19.00 
 

Dagordningen: Enligt stadgarna §22 och ”Beslut om kollektiv 
anslutning av bredband”, se bifogat förslag. 

 

På uppdrag av styrelsen 
Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund 
2013-04-16/NP 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Då föreningen bjuder på förtäring vill vi veta om du/ni kommer. Var god fyll i 
nedanstående talong och lägg den i Styrelsens brevlåda eller maila svar till 
styrelsen@ladusvalan.se, senast söndagen den 28 april 2013. 
 
Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund, föreningsstämma 2013-05-06 
 
Ja, vi kommer på föreningsstämman. Antal: ______ Lghnr: _______ 
 
Namn: _____________________ Adress: _______________________ 
 
Namn: _____________________ Adress: _______________________ 
 
Jag önskar specialmat (ex. glutenfritt eller vegetariskt): ______________ 
 
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till 
styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång. 
 
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare 
enligt lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. 
Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. 
Endast en annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med 
medlemmen får vara ombud. En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde.  
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Lund 2013-04-15 
 
På årsmötet den 6 maj skall vi behandla en punkt gällande 
”Beslut om kollektiv anslutning av bredband.” 
 
Bakgrunden är att styrelsen haft diskussioner med vår bredbandsleverantör Ownit, där 
man idag kan teckna ett eget bredbandsavtal för 100Mbit för 220kr/månad. Idag är 
det 53st aktiva bredbandskunder hos Ownit, dvs mer än hälften av våra medlemmar. 
 
Om vi väljer att teckna ett s.k. kollektivavtal, dvs bostadsrättsföreningens står 
kostnaden av bredbandet. Detta innebär då att alla i bostadsrättföreningen får tillgång 
till bredbandanslutning. Den största skillnaden blir då att avgiften sjunker från 
220kr/månad till 140kr/månad, för de som har avtal med Ownit idag. Medan de som inte 
har något avtal, får en ökning på 140kr/månad. 
  
Om vi önskar kan vi även få en hastighet på 1 Gbit (1000 Mbit) och då skulle 
månadskostnaden blir 170kr/månad. För att får tillgång till denna högre hastighet så 
behöver man byta ut en del saker i vår anläggning. Detta uppgår till cirka 40.000kr exkl. 
moms, som Ownit är beredd att står för om vi skriver ett tre-årsavtal. 
 
Oavsett vad man väljer enligt ovan sår blir det en förbättring för de flesta, dock måste 
styrelsen undersöka hur vi löser för de som idag har andra aktörer, t.ex. Comhem eller 
Telia m.fl. 
 
Styrelsen föreslår:  
 
att  vi ska teckna kollektiv avtal gällande bredband, dock måste styrelsen kolla 

upp hur vi gör med de som har andra aktörer innan vi inför kollektiv 
bredband. Dessutom får styrelsen i uppdrag att välja det mest 
förmånligaste avtalet. 

 
Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund 
 
Niklas Pettersson 
Ordförande 


