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BAKGRUND 
Sedan två år tillbaka har föreningen en bredbandsuppkoppling på 100mbit/s via Ownit Broadband 
AB till en kostnad av 270kr/månad.  Vårt avtal med Ownit går ut nästa år och de är intresserade 
av att skriva ett nytt tre-års avtal med föreningen.  I dag är 40 av 102 lägenheter anslutna till 
Ownit. För att se hur intresset i föreningen ser ut nu, vill vi gärna att ni väljer något av 
nedanstående alternativ. 
 

ALTERNATIV 1 
Vi fortsätter som tidigare och skriver ett nytt tre-års avtal med Ownit. Den nya 
månadskostnaden blir då 220 kr/månad för de som är anslutna till Ownit (dvs 50 kr lägre än den 
nuvarande kostnaden) och börjar gälla så fort vi skrivit nytt avtal. 
 
ALTERNATIV 2 
Vi gör en så kallad gruppanslutning för alla lägenheter i föreningen med Ownit. Den nya 
månadskostnaden blir 139 kr/månad (dvs 131 kr lägre än den nuvarande kostnaden) och börjar 
gälla så fort vi skrivit nytt avtal. Föreningen kommer då att fakturera alla medlemmar denna 
kostnad (oavsett om man utnyttjar bredbandet eller inte), eftersom Ownit fakturerar 
föreningen hela summan för alla lägenheter. 
 
ALTERNATIV 3 
Vi undersöker om det finns någon annan leverantör som är intresserad av att leverera bredband 
till oss efter att avtalet med Ownit löper ut. 
 
 

Styrelsen i Brf Ladusvalan i Lund 
__________________________________________________________________________ 
 

Alternativ 1: Jag/Vi vill att vi fortsätter som tidigare till en kostnad 
av 220 kr/månad. 

 
Alternativ 2: Jag/Vi vill att vi väljer en gruppanslutning till en 
kostnad av 139 kr/månad. 

 
Alternativ 3: Jag/Vi vill att vi undersöker om det finns någon annan 
leverantör. 

 
Namn:    _________________________________________________ 
 
Lgh nr:     ___________ 
 
PS. Lämna lappen i styrelsens brevlåda vid vaktmästaren senast söndagen den 6 april. Det 
går också bra att maila den till styrelsen@ladusvalan.se. Har ni några andra synpunkter får 
ni gärna skriva på baksidan. 


