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Agenda

• Ekonomi
• Budget för 2021 (inkl. avgiftsförändring) 
• Bredband/Telefoni/TV
• Låssystem 
• Bergvärme
• Övriga frågor 



Ekonomi



Ekonomi

Avgiftshöjning på 2 procent



Nya gruppavtal på Bredband, TV och Telefoni 
för alla hushåll



Bakgrund

• Gruppavtal med Comhem går ut den 31/1-2021
• Mål för nytt avtal:

• Högre bandbredd

• Grundutbud för TV

• Telefoni

• Sänkt kostnad för föreningen - spara pengar för hushållen

• Framtidssäkrad lösning och trygg leverantör

• Enkät till hushållen för insamling av synpunkter
• Offerter och dialog med 6-8 olika operatörer
• BRF Holmen valde:

• Ownit på bredband och telefoni - bäst pris/prestanda med möjlighet till bra TV-tjänster

• Comhem på TV - nytt digitalt grundutbud lanserat under 2020 till konkurrenskraftigt pris



Vad händer nu?

• Avtal med Comhems tjänster löper på som vanligt till den 31/1- 2021
• Ownit kopplar in Bredbandstjänsten den 2/12 på fibernätet
• Via Europa kopplas ur på fibernätet den 2/12
• Alla har fått en router för Ownits tjänster (kommer dock bytas ut under våren)
• Alla ska registrera sig hos Ownit enligt Välkomstbrevet, gäller både bredbandet och 

ev. flytt av fast telefoni
• Möjlighet till hjälp med inkoppling den 2/12 mellan kl. 16-20
• Coronaanpassad inkopplingshjälp med munskydd; spritade händer/engångshandskar 

inför varje hushållsbesök
• Dagens TV-utbud från Comhem ersätts med ett nytt digitalt utbud från Comhem den 

1/2 -2021  



Kom ihåg!!
• Säg upp ditt bredband och TV hos Comhem enligt Holmens gruppavtal
• Spar router från Comhem, de vill ha tillbaks den när avtalet gått ut
• Vill du ha kvar kanalpaket eller enstaka kanaler med Comhem så går det bra
• Telefoni:

• Kolla om du har ett telefoniavtal med Comhem om du är osäker
• Säg upp telefoniavtalet om du inte vill ha det kvar
• Flytta telefonin till Ownit om du vill ha den kvar. Du ska då inte säga upp den hos Comhem. Detta 

görs av Ownit när du beställer flytt av dem.

• Säg upp ev. avtal med tjänsteleverantör hos Via Europa
• Skriv upp dig på Trapphuslapparna om du behöver hjälp med inkoppling den 2/12
• Är du osäker? Läs informationsbrevet som du har fått eller läs på webben. 

Fortfarande osäker? Skicka ett mail till info@brfholmen.se



Låssystem



Bergvärme









Energiförbrukning



Energiförbrukning (med bergvärme)



Övriga frågor


