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Gruppavtal Internet 
 

 
Gruppavtal för bredband innebär att du som medlem kommer få ett betydligt snabbare 
och billigare bredband än när varje medlem tecknar enskilt abonnemang med ComHem. 
Gruppavtalet kommer bara att gälla Internet. Det vanliga basutbudet för TV finns kvar 
genom befintligt TV uttag. Vill du ha extra TV kanaler så kan du välja mellan att fortsätta 
ha ett ComHem-abonnemang eller teckna bredbandsTV via OwnIT. 
Netflix och liknande Internet-baserade tjänster tar du ned över Internet. 
 
Uppsägning av nuvarande abonnemang 
Alla lägenheter startar samtidigt och vi planerar för att starta upp den 1 januari, de flesta 
har möjlighet att säga upp sitt abonnemang med en uppsägningstid på tre månader. Vi får 
se på svaren när lämpligaste datum är, så vi återkommer med fastställt datum efter den 
1:a augusti.  
  
Uttag i lägenheten  
OwnIT drar in en kabel med en nätvärkssladdsanslutning 
(RJ45), normalt sätts denna där teleledningen kommer in i 
lägenheten. D.v.s. ovanför dörren i de flesta fall.  
Sedan drar men en tunn nätverkssladd dit där man vill ha 
routern.  
 
 
Innefattar alla lägenheter 
Vi har bedömt att intresset är så stort att vi kan gå 
in i detta. Men det bygger på att vi har med oss alla. 
Vi har dock räknat med att vi under en tid kan 
behöva ta hänsyn till om någon har särskilda skäl 
att stå utanför. Idag har 31 av våra 33 medlemmar 
bredbandsabonnemang. Hör av dig till Christer eller 
Markus om du har en situation där du anser att du 
har skäl för att inte ingå i gruppavtalet. Styrelsens 
bedömning är att det kan vara värdehöjande för en 
spekulant vid försäljning att Internet erbjuds till ett 
lågt pris i förhållande till dagens alternativ. 

 Fakta OwnIT FiberLAN 
● 1000/1000 Mbit  
● Kostnad: 219 kr/mån 
● OwnIT har fri tillgång till 

teknisk support alla dagar i 
veckan. 

● Fast IP-adress 
● Upp till 10 e-postkonton 
● Se gärna www.ownit.se 

 
Ytterligare frågor …kontakta Markus eller Christer 
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