
Odens Samfällighet 
 

Hej igen! 

Då var det dags för en ny runda gällande fiber… 

På grund av att vi fick en ny offert ifrån Telia har vi nu beslutat att anta denna. Den tidigare vi 
fått från Telia skulle kosta oss 23750: - per hushåll i anslutningsavgift och 404: -/mån. Detta 
på grund av att de var tvungna att dra fiber nere från stan. 

Nu när vi blev uppringda av Telia igen så hade de glädjande besked att bostadsrätts-
föreningarna, Balder och Tor, på andra sidan konstapelgatan har beställt fastighetsnät av dem. 

Vi fick då en mycket förmånlig offert med ett kollektivt avtal som löper på 10 år och följer 
samfälligheten. Med kollektivt avtal menas att Telia kommer att fakturera samfälligheten en 
klumpsumma för alla hushåll/kvartal. Detsamma gäller anslutningsavgiften. 

Något annat vi har börjat kolla över och begära in offerter på är nya garageportar eftersom de 
flesta vi har är 30 år. Man brukar byta runt 25-30 år beroende på skick. Även avlopps-
stammarna och asfalten inne på området börjar bli till åren, och är också något vi måste börja 
kolla på framöver. Detta innebär att vi kommer bli tvungna att höja samfällighetsavgiften. 
Den nya kvartalsavgiften blir 2300: -/kvartal och hushåll. 

I denna avgift får ni bredband 100/10 Mbit/s, Telias kanalpaket Stor med 46 kanaler och 
ett stort programbibliotek, samt Telias bredbandstelefoni. Ni kommer alltså kunna säga upp 
både bredbands-, telefon- och tv-abonnemang som ni eventuellt har idag. Den gamla 
anläggningen och tv-avtalet vi har idag kommer att sägas upp och skrotas. Därför är denna 
anslutning obligatorisk för alla 47 hushåll inom samfälligheten. 

Ni kommer att kallas till ett informationsmöte som Telia kommer att hålla i någon 
månad före installation/driftsättning. Där får ni bl.a. information om hur ni beställer 
fler boxar, flytt av telefonnummer m.m. samt möjlighet att ställa frågor. Beräknad 
leveranstid av detta ligger på 20-25 veckor. Så någon gång i september/oktober bör allt 
vara igång. Mer info kommer löpande på hemsidan när vi vet mer exakt. 
 
 
 
 
Vänd. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

KLIPP UT OCH FYLL I PÅ BAKSIDAN 
 

Lämnas i brevlådan hos Patrik Larsson på Styckjunkargatan 10 
 
 
 
 



Anslutningsavgiften kommer att hamna på 5750: - per hushåll. 
• Kollektivt pris: 314: - inkl. moms per hushåll och månad. (Ordinarie pris 627: -) 

(Ingår i den nya samfällighetsavgiften) 
• Priset är fast under hela avtalstiden. (10 år) 
Som betalning av anslutningsavgiften har vi tagit fram två alternativ; 
Antingen väljer man att betala de 5750: - direkt i samband med septembers kvartalsavgift, 
eller så kan man välja en avbetalning till föreningen fördelat på 6 förhöjda kvartalsavgifter á 
1000: - extra med start i september. (Totalt 6000: -) 
  
Sammanfattning av avtalet 
• Telia Fiberanslutning till samtliga boende i Odens Samfällighetsförening som avslutas i en 

fiberkonverter i varje bostad. 
• Bostads nät i form av 1st nätverksuttag med placering i vardagsrum (nätverkskabel från 

fiberkonverter in till vardagsrummet som förläggs i kabellist.) 
• Kollektiva tjänster: 
• Telia Bredband 100/10 Mbit/s (100 Mbit/s i nedhastighet samt 10 Mbit/s i upphastighet 
• Telia Digital-TV med kanalpaket Stor 
• 1st digitalbox ingår i offerten (hör till fastigheten och lämnas kvar vid ev. flytt) 
• Väljer man att individuellt köpa fler digitalboxar får man det kollektiva utbudet på dessa 

boxar utan extra månadskostnad. 
• Telia Bredbandstelefoni: Fasta avgiften ingår i det kollektiva priset. Samtalen betalas 

direkt av den boende. 
Telia Fiberanslutning innebär att de boende individuellt kan beställa: 
• Telia Bredband upp till 1000 Mbit/s 
• Telia Digital-TV med stort kanalutbud inklusive inbyggd videobutik, programbibliotek, 

Spotify i TVn med mera. 
 
Kika också igenom medföljande broschyr eller läs på http://www.telia.se 
Kolla in på hemsidan för löpande information samt anmäl er till vårt nyhetsbrev. 
http://www.odenssamfallighet.se 
 
/Styrelsen 
 

OBS! Fyll i talongen nedan ang. vad ni väljer för anslutningsalternativ och 
lämna denna i brevlådan på Styckjunkargatan 10, SENAST 17 maj. 
 
Ej inlämnad talong innebär en avgift på 5750: - i september. Men vi vill gärna 
ha in den så vi vet att alla tagit del och förstått vad som är på gång. 
 
 
________________________________________________________________________ 

 

Vår adress är:__________________________________________ 

Vi vill betala på följande sätt; 

☐ 5750: - i engångskostnad som påslag på septembers kvartalsavgift 2012 

☐ 1000: - som en avbetalning via 6 förhöjda kvartalsavgifter med start i september 2012 och 
slut december 2013 (Totalt 6000: -) 


