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 Billigare och bättre bredband på gång, till alla! 
Kära boende, 
 
Här följer viktig information angående en kommande förbättring i huset. Har du bredband idag krävs ditt 
agerande, och du kommer spara pengar på det! 
 
Detta behöver du göra: 

1. Om du har tecknat tilläggstjänster utöver själva bredbandet med Ownit, 
säg upp dessa redan idag med uppsägningsdatum 2017-06-30. 

2. Kom på årsstämman den 1 juni för att rösta angående gruppanslutning. 
 
Bakgrund: Idag betalar de flesta boende 200-300 kr per månad och lägenhet för en internetanslutning 
på 10-100 Mbit/s genom leverantören Ownit. Det tycker vi är för dyrt och har därför upphandlat ett både 
billigare och bättre alternativ! Uppemot 80% billigare och hundra gånger bättre, om vi genomför en 
gruppanslutning! 

Sammanfattning: 
 

● Vi kommer byta bredbandsleverantör för alla i 
huset från Ownit till Stockholms Stadsnät. 
 

● Bytet sker i slutet av juni 2017. 
 

● Har du bara bredband (inga tilläggstjänster) via 
Ownit behöver du inte säga upp abonnemanget 
själv, det gör föreningen åt dig. Har du t.ex 
IP-telefoni idag, kolla upp i god tid hur du flyttar 
ditt nummer till Stockholms Stadsnät. 

 
Följande gäller om vi röstar igenom en 
gruppanslutning på årsstämman 1 juni: 
 

● Nästan 80% billigare än idag: 
64 kr/lgh/mån för gruppanslutning, 
istället för 199 eller 299 kr/lgh/mån. 
 

● Uppemot 100 gånger bättre: 
1 000 Mbit/s hastighet till alla, 
istället för bara 10 eller 100 Mbit/s. 
 

● Bekvämare: 
Du slipper separat räkning, 
bredband läggs på avgiften/hyran. 

Gruppanslutning? 
 

● En gruppanslutning innebär att vi ansluter 
samtliga lägenheter i huset, och alla betalar 
tillsammans det billigaste priset leverantören 
kan erbjuda. På samma sätt som 
TV-anslutningen fungerar idag alltså. 
 

● Vårt kära grannhus Mörbylund 23-27 har redan 
genomfört gruppanslutning den 1 oktober 2016 
med samma nya leverantör. Dessutom har våra 
närmaste grannar i Mörbylund 17-21 varit med i 
denna upphandling och kommer genomföra 
bytet tillsammans med oss. 
 

● Vi beslutar tillsammans på årsstämman den 
1 juni om vi gruppansluter samtliga lägenheter, 
bara då får vi det billigaste 64 kr/lgh/mån. 
Annars kommer individuella avtal kosta 
149 kr/mån. 

 
Om inte majoriteten röstar för en gruppanslutning blir 
det alltså nästan tre gånger så dyrt, boende måste 
teckna ett nytt individuellt avtal och stor del av 
förhandlingen var förgäves. Så kom och rösta på 
stämman den 1 juni! 
 

 
Frågor? Besök www.morbylund.se/faq/bredband2017 
eller maila oss på styrelsen@morbylund.se 

Vänliga hälsningar 
Styrelsen 
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 Cheaper and better broadband on the way, for everyone! 
Dear resident, 
 
Here follows important information about an upcoming improvement in the house. If you have broadband 
today your action is required, and you will save money on it! 
 
What you need to do: 

1. If you have signed additional services in addition to the broadband of Ownit, 
cancel these today with the termination date 2017-06-30. 

2. Come to the annual general meeting on June 1st and vote regarding the group connection. 
 
Background: Today most residents pay 200-300 kr/month/apartment for an Internet connection at 
10-100 Mbit/s by the supplier Ownit. We think that is too expensive and therefore procured a cheaper 
and better option! Up to 80% cheaper and a hundred times better, if we implement a group connection! 

Summary: 
 

● We will change broadband provider for the 
whole building from Ownit to Stockholms 
Stadsnät. 
 

● The switch happens at the end of June 2017. 
 

● If you only have broadband (no additional 
services) through Ownit you do not have to 
cancel the subscription itself. If you have IP 
telephony today, check in advance how to move 
your number to Stockholms Stadsnät. 

 
The following applies if we vote for a group connection 
on the annual general meeting June 1st: 
 

● Almost 80% cheaper than today: 
64 kr/apt/month for group connection, 
Instead of 199 eller 299 kr/apt/month. 
 

● Up to 100 times better: 
1 000 Mbit/s speed for everyone, 
Instead of just 10 or 100 Mbit/s. 
 

● More comfortable: 
You don’t get a separate bill, 
Broadband is added to your rent/fee. 

Group connection? 
 

● A group connection means that we connect all 
the apartments in the house, and all pay 
together the cheapest price the provider can 
offer. In the same way as our TV connection 
works today. 
 

● Our dear neighbor Mörbylund 23-27 have 
already implemented a group connection with 
the same supplier October 1 2016. Our nearest 
neighbor in Mörbylund 17-21 participated in our 
procurement and will also switch provider. 
 

● We decide together on the annual general 
meeting on June 1st if we group connect all the 
apartments, only then will we get the cheapest 
64 kr/apt/month. Otherwise individual contracts 
will cost 149 kr/month. 

 
If the majority does not vote for a group connection it 
will be almost three times as expensive, residents must 
sign new individual contracts and much of the 
negotiations were to no avail. So come and vote at the 
meeting on June 1st! 

Questions? Visit www.morbylund.se/faq/bredband2017 
or e-mail us at styrelsen@morbylund.se 

Best regards 
The Board 
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