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TiVO på G! – Nytt avtal med ComHem  
Föreningens medlemmar har med stor majoritet meddelat styrelsen sin positiva syn på tecknandet av ett 
nytt kollektivt avtal för bredbands- telefoni- och TV-tjänster. Föreningens styrelse har utefter detta haft 
tuffa förhandlingar med olika leverantörer och kommit till beslut om att teckna ett så kallat Triple Play 
avtal (Bredband, TV, telefoni) med ComHem, som presenterat en offert med bästa tjänster till lägst pris.  

Bredband 
• 100/100 mbit/s uppkoppling. 
• 1 st ny trådlös router ingår.  
• Om någon medlem vill teckna ett individuellt avtal med högre bredbandshastighet får 

medlemmen tillgodoräkna sig aktuellt LAN konsumentpris för den bredbandstjänsten som ingår i 
det kollektiva avtalet.  

TV 
• ComHems nya TV-tjänst TiVO ingår! En styck inspelningsbar TiVO-box samt en vanlig HD-box 

ingår. För mer info om TiVO besök https://tivo.comhem.se/ 
• TV-kanaler som ingår: 

 
 
 

• Om en medlem vill teckna ett individuellt avtal med ett större TV-paket (exempelvis TV-Large) får 
medlemmen ett avdrag på 99 kr, ingen krypteringsavgift tillkommer.  

Telefoni 
• IP-telefoniabonnemang ingår, medlemmar står själva för eventuella samtalskostnader. 

Driftstart/övergång 
Telias ensamrätt upphör mars 2014 varför en övergång till ComHem är planerad till tidigast mars/april 
2014. Individuella avtal (oavsett bindningstid) som medlemmar har med Telia kommer att avslutas per 
automatik då Telia plockar ned sin utrustning mars 2014. Telia kommer inte att ha någon utrustning kvar i 
fastigheten för leverans av sina tjänster och kan därmed inte debitera medlemmar. Styrelsen kommer att 
återkomma med mer information gällande övergången när det närmar sig.   

Kostnader 
Idag faktureras föreningen 44 kr i månader per lägenhet av Telia, denna kostnad kommer att upphöra 
varför lägenhetsavgifterna planeras att sänkas med 44 kr per månad i samband med övergången till 
ComHem. Utöver denna förändring kommer en ny post att finnas med på avierna som kallas ”Bredband” 
189 kr/månad. Detta innebär att vi inte gör någon avgiftshöjning men i praktiken innebär detta en 
kostnadsökning med 145 kr per lägenhet och månad (189 kr – 44 kr).  



 
Avtalstid 
Det nya avtalat gäller i 5 år från driftstart och ska omförhandlas efter 36 månader. 

Frågor 
Eventuella frågor kan som vanligt skickas till styrelsens mail-adress: 
midsommarbuketten@gmail.com 

Ni kan även kontakta följande styrelseledamoter per telefon: 

Aren Gharibashvily, aren_gh@hotmail.com, 070-5593434 
Erik Nihlén, erik.nihlen@gmail.com, 072-7095401 
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