
BUNGE FIBER EK FÖRENING        2019-10-25 

 

Till alla medlemmar   

 

Snart slut på vårt 5-årsavtal med Com Hem, nytt på gång. 

Vi måste få veta vad du tycker. 

 

Vårt gruppavtal med Com Hem går ut 2020-07-14. Vi hoppas att vi i god tid innan dess har ett nytt 

avtal med Com Hem eller eventuellt någon annan tjänsteleverantör. Vår avsikt är nu att i första hand 

förhandla med Com Hem om ett nytt avtal ungefär som det 5-årsavtal vi haft. 

Vi hade ett möte 22 oktober i Fårösund med företrädare för Com Hem. Där närvarade även 

företrädare för Hangvar fiberförening. Det är en lite mindre förening som vill gå med i vår förening. 

Vi tycker det är en bra ide.                                                                                                                       

Com Hem erbjuder nu oss att skriva ett liknande gruppavtal som tidigare men att avtalstiden är på 2 

år och en uppsägningstid på 6 mån med automatisk förlängning av avtalet med 12 mån. Det blir även 

en höjning av månadsavgiften med drygt 30 kr, ca 100 kr/ kvartal. Det beror på att nätägaren, IP 

Only, har höjt sina nätavgifter generellt i hela landet. Denna höjning aviserades redan förra året men 

var inte aktuellt för oss eftersom vi hade inskrivet i vårt avtal att det inte skulle bli några 

taxeändringar under avtalstiden. 

Vi i styrelsen tycker att detta avtalsförslag är tillräckligt bra för att vi skall acceptera det. 

Avgiftshöjningen kan vi inte göra så mycket åt. Möjligen går det kanske att försöka med 

kanalutbudet. Med kortare avtalstider blir det fler tillfällen att påverka avtalet. 

Styrelsen vill nu att du tar ställning till om du vill vara kvar i gruppavtalet som tidigare dock med 

ändringen av avgiften, + ca 100kr/ kvartal och avtalstiden 2 år. I så fall behöver du inte gör något 

utan bara invänta vidare info från föreningen. Vi rekommenderar varmt att du då och då kollar på vår 

hemsida bungefiber.se. 

Om du inte vill vara kvar i vårt gruppavtal med Com Hem så måste du senast 1/12- 2019  meddela 

ordf via mail; svenboman@comhem.se eller post Sven Boman, Bunge Änge 511, 624 64 Fårösund. Du 

kommer att få en bekräftelse från oss att du vill avsluta ditt gruppavtal. 

Du är också välkommen med synpunkter, förslag, idéer till ovanstående adresser. 

Med förhoppning om ett nytt bra avtal 

Sven Boman 

Ordf  Bunge Fiber 


