
Brf Domarringen i Lund

BoNytt Mars 2014
Extra info om Com Hem

Styrelsen vill först tacka alla som svarat angående Gruppavtal Bredband. Det har kommit in 111 
svarstalonger och av dessa har 97 röstat Ja och 14 Nej till bredbandsanslutningen. Då det är en klar 
majoritet som svarat JA, så kommer styrelsen att acceptera detta beslut.
 
Nu har vi lyckats få en ännu bättre deal! Utöver 10 MBit/s bredband kommer vi även att få digital-
TV till hela föreningen vilket innebär att alla boende får tillgång till samma analoga grundutbud 
som vi har idag fast som digitalt utbud. Det analoga utbudet kommer självklart finnas kvar. För er 
som redan idag har ett digitalt TV-abonnemang hos ComHem och vill fortsätta med det så innebär 
detta att ni sparar in ”kortavgiften” (59kr/mån)

De kanaler som kommer ingå digitalt är:
SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, TV4Sport, Kanal 5, Kanal 6, 
Sjuan, TV8, 9, 10, 11, Axess TV, Svt1HD, Svt2HD. 

 Detta betyder i sammanfattning att alla medlemmar får tillgång till bredband 10Mb/s samt 

digital-TV.

 Abonnemang på Digitalt Grundutbud och en digitalbox ingår utan kostnad per hushåll. Har 

man redan box eller TV med inbyggd digitalbox får man CA modul + kort om man så vill.

 Den som väljer att beställa ett större abonnemang kan förutom fler kanaler även beställa 

Premiumkanaler som till exempel paket från Viasat eller C More, mot pristillägg.

 Man kan också komplettera sitt abonnemang med enstaka kanaler ur Com Hems utbud, mot 

tillägg.

 Alla boende får ett telefonnummer till Com Hems kundservice för beställning av tjänster.

 De som idag har tillvalet ”8 favoriter” och önskar behålla det, ska inte säga upp det. Det går 

nämligen inte att nybeställa efter omläggningen till digital-tv. 

 OCH DET BÄSTA AV ALLT: DET BLIR INGEN HÖJNING AV HYRAN. ALLT 

DETTA KOMMER ATT INGÅ UTAN KOSTNAD. Anledningen till detta är att vi 

kommer att få lägre räntekostnader på föreningens lån, och då kan vi i stället erbjuda 

medlemmarna denna förmån. 

Det nya avtalet kan träda i kraft 1 juli 2014. Vi vill meddela detta redan nu, så att den som har andra
abonnemang som ska sägas upp hinner göra detta. Som tidigare meddelats kan man beställa 
snabbare bredband än 10 Mbit/s, och får då betala tillägg för detta. 
Vi kommer fortlöpande att informera mer vid behov.
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