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Sammanfattning enkät
62% av hushållen (40 st) i Pompe har svarat på enkäten –STORT TACK!
Svårt att tillgodose alla önskemål:
Vill ha Telia!
Vill absolut INTE ha Telia!
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Sammanfattning enkät
Bredband
–
–
–
–
–
–

Av de 40 som svarat har 6 hushåll = 15 % inget bredband (15% av alla blir 10 hushåll)
83% av dem som har bredband har Com Hem.
60% har 55-100 Mbit/s.
Ca 70% betalar 300-500 SEK/månad.
Alla utom 2 har kort bindnings/uppsägningstid – kan avsluta abonnemang under 2017
12 hushåll har telefoni via bredbandet.

TV-abonnemang
–
–
–
–
–
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40% (16 hushåll) har tecknat eget TV-abonnemang.
Abonnemangen innehåller mellan 8-100 kanaler (genomsnitt 30) samt 8-45 HD-kanaler.
Ca 70% betalar mellan 300-500 SEK/månad.
80% har abonnemang från Com Hem, övriga från Telia och CanalDigital.
Alla utom 2 har kort bindnings/uppsägningstid – kan avsluta abonnemang i år.
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Särskilda önskemål
25 hushåll har noterat önskemål gällande bredband
– Snabbt och billigt / prisvärt bredband, bra WiFi, driftssäkert
– Många vill ha högre hastighet än 100Mbit/s, några mycket högre.
– Några är nöjda med dagens ca 100Mbit/s

20 kommentarer runt bredbandstelefoni
–
–
–
–

13 hushåll har inget behov
5 säger ja tack
Några vill behålla koppartråden från Telia
Möjlighet till bra avtal för utlandssamtal

32 kommentarer runt TV-abonnemang
– Hälften anser att ett 20-tal TV-kanaler (som kabel-TV idag) + några HD-kanaler är
fullt tillräckligt.
– Viktigt med möjlighet till eget tillval
– Vitt spridda önskemål om speciella kanaler, t ex BBC, franska och spanska kanaler,
filmkanaler, historia, olika sportkanaler med fotboll, ishockey, golf mm.
– Några har också börjat se TV på datorn.
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Hur har vi tänkt?
•

Brf Pompe behöver följa med i utvecklingen.

•
•

Bredbandshastighet för normal användning
Möjlighet att köpa högre hastighet för enskild ”värsting”

•
•

Bredbandstelefoni ingår
Möjlighet att behålla befintlig vanlig telefoni (dyrt)

•
•
•
•

Digital-TV
Kanalutbud motsvarande dagens kabel-TV ungefär
Några HD-kanaler
Möjlighet att köpa till större paket

•

Kort bindningstid kontra lågt pris – synpunkter?
Men ett prisvärt grundutbud!
Vad tror ni om detta?
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Förslag
• Teknik
–
–
–
–
–

Anslutning till fibernät / stadsnät i varje byggnad.
Fastighetsnät med kopparkabel (CAT6) byggs i befintlig kanalisation för telefoni.
Befintliga telekablar från Telia (Televerket!) behålles. Dvs fasta telefoner fungerar.
Bredbandstelefoni är möjlig.
Befintligt kabel-TV-nät (koax-nät) har begränsningar i bredbandshastighet

• Leverantörer
–
–
–
–
–

Erbjudanden / offerter från ett antal leverantörer.
Efter utvärdering återstår nu Telia och Bredbandsbolaget.
Com Hem visar sig vara mindre prisvärt – lägre hastighet och dyrare.
Detaljgranskning av Telias och Bredbandsbolagets erbjudanden.
Teknisk besiktning av husen behöver göras
forts.
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Fortsättning förslag
• Ekonomi
– Fastighetsnät byggs och betalas av leverantör om gruppavtal på minst 3 år tecknas.
– Exempel på 3-årsavtal
• 1) 100/100 Mbit/s + TV (~30 kanaler) – 300:-/månad
• 2) 250/100 Mbit/s + TV (~30 kanaler) – 380:-/månad
– Exempel på 5-årsavtal
• 1) 100/100 Mbit/s + TV (~30 kanaler) – 275:-/månad
• 2) 250/100 Mbit/s + TV (~20 kanaler) – 265:-/månad

• Tidplan
–
–
–
–
–
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Beslut inkl val av leverantör och gruppavtal under våren; senast maj
Information till alla så snart beslut tagits
Nätet planeras vara färdigbyggt och driftsatt under senhösten 2017.
Kabel-TV avgiften om 81:- kommer att bytas till en bredbandsavgift vid årsskiftet.
Befintligt avtal om Com Hem kabel-TV löper fram till halvårsskiftet 2018
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