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Gruppabonnemang TV/Telefoni/Bredband 
BRF Västerport, Mölndal 2019-10-02 

Bakgrund 
Vi har idag ett gruppabonnemang för Kabel-TV via leverantören Sappa. Avtalet med Sappa är 5 år med 
automatisk förlängning med 1 år om det inte sägs upp. Detta avtal är uppsagt i förebyggande syfte och 
kommer att löpa ut 2020-03-31.  
Svenska stadsnäts exklusivitetsrätt att leverera tjänster i vår fastighet gällde i 5 år och har nu löpt ut. Det 
ger oss möjligheten att titta på andra alternativ även för Bredband och Telefoni.   
 
Styrelsen har under 2019 utrett möjligheterna att teckna ett gruppabonnemang för TV, telefoni och 
bredband. Ett gruppabonnemang innebär att föreningen centralt tecknar avtal med operatör och 
fördelar kostnaden via månadsavgiften. 
Vi har under året varit i kontakt med alla större operatörer och väljer nu att lägga fram den bästa 
lösningen för beslut till extrastämman.  

Styrelsens förslag till extrastämman 
Vi har nu möjlighet att teckna 5-års avtal gruppabonnemang med Bahnhof. 

• Det innebär att vi inte förlänger nuvarande kollektiva Tv-avtal med Sappa.  
• Varje medlem behöver avsluta sina abonnemang avseende, bredband, TV och telefoni med 

operatörerna i Svenska Stadsnät.  
• Målet är att vara färdiga 1 apr 2020. (Då Sappa-avtalet löper ut) 
• Avgiften för TV på 89 kr/månad kommer då att utgå från hyran och ersättas med en avgift på 

220 kronor/månad för TV/Telefoni/Bredband. 
 
Bahnhofs erbjudande till BRF Västerport 
Gruppabonnemang 

• Fiber 1000/1000 Mbit, Digital-TV & IP-telefoni för 220 kr per månad och lägenhet 
• Bahnhof byter ut fiberkonverter/tjänstefördelare i varje lägenhet utan kostnad. 
• Digital-TV box till varje lägenhet ingår utan kostnad. 
• IP-telefoni. Portering av befintligt nummer vid behov mot engångskostnad 199 kr. 
• Tv-kanaler som ingår i gruppabonnemanget: 

 
• Bahnhofs Router krävs för att använda Digital-TV och/eller telefoni. Router köps för 920 kr. 

o Varje lägenhetsinnehavare kan välja att inte köpa routern om man inte har för avsikt att 
nyttja Digital-TV boxen och/eller Telefonin.  

• Sappas App för streaming ingår.  
o Ger tillgång till alla kanaler i mobilen, samt möjlighet att streama till Smart-TV (inkl. 

Apple TV och Chromecast) 
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Individuella tillval 
Varje lägenhet har möjlighet att när som helst utöka kanalutbudet eller höja bandbredden enligt nedan.  

• Aktuella kanalpaket och priser på https://sappa.se/tv/kanalpaket 
o Exempel 5 extra valfria kanaler 129 kr/mån 
o 10 extra valfria kanaler 239 kr/mån 

• Uppgradering till fiber 10 000/10 000 Mbit 299 kr/mån 
o Bahnhof 10 Gbit router krävs och ingår i månadsavgiften. 

Allmänt 
Denna information publiceras också på http://www.brfvasterport.se/gruppabonnemang/ 
Vi kommer här också publicera och besvara eventuella vanliga frågor som inkommit till 
info@brfvasterport.se innan extrastämman 14 Okt 


