
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening 
den 22 oktober 2019 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Mats Larsson, Jan-Erik Olsson, 
Gullbritt Thorsell och Hans Åkermark. 

Frånvarande: Thomas Erlandsson och Arnstein Snyen Marjala.  

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet, som var ett extrainsatt 
styrelsemöte med anledning av att Markus Lundgren från Comhem kallats att 
besöka oss för att ge oss erbjudande om nya avtalsvillkor när vårt gruppavtal 
går ut sommaren 2020. Gruppavtalet för Hangvar fiberförening går ut samtidigt 
och vi har haft resonemang med dem att gå samman i en och samma förening 
för att därigenom få bra villkor för båda våra föreningar. Representanterna Per-
Rune Nypelius, Lars Wallentin och Rune Kahlbom från Hangvar fiberförening 
deltog också i mötet.  

2. Markus Lundgren inledde med att konstatera att våra båda föreningar skiljer 
sig åt något i de nuvarande avtalsvillkoren. Hangvars avtalsperiod löper på 3 år, 
har en box för TV-kanaler och betalar 275 kr per månad, medan Bunges 
avtalsperiod löper på 5 år, har två boxar för TV-kanaler (varav en TIVO-box) 
och betalar 299 kr per månad. 

3. Markus erbjuder nu ett nytt gruppavtal gemensamt för våra båda föreningar 
enligt följande: 

─ en avtalsperiod på 24 månader med en uppsägningstid på 6 månader, 
annars automatisk förlängning i 12 månader 

─ en TIVO-box 

─ att betalas med 299 kr per månad plus en höjning med 30 kr plus moms, 
genererat av att nätägaren IP-only aviserat denna höjning generellt i hela landet 

Markus kommer att skicka oss detta erbjudande skriftligt. 

4. Då Markus och representanterna från Hangvar fiberförening lämnat mötet 
resonerade vi kring erbjudandet ur Bunges synvinkel.  

Vi får en kortare avtalsperiod, vilket kan tyckas vara en nackdel, men en längre 
avtalsperiod ger oss heller ingen fördel. Prishöjningen kan vi inte komma ifrån, 
den skulle ha kommit ändå. Så sammantaget tycker vi att erbjudandet känns 
bra.  

Vi är också överens med Hangvar fiberförening att gå vidare med att slå 
samman våra båda föreningar. Rent praktiskt vill vi då göra så att vi erbjuder 
medlemmarna i Hangvar fiberförening att bli medlemmar i vår fiberförening. 

5. Sven skriver ett brev ställt till våra medlemmar innehållande erbjudandet från 
Comhem om nya avtalsvillkor för gruppavtalet samt frågan om våra medlemmar 
vill fortsätta att omfattas även av det nya gruppavtalet från nästa sommar. De 
som inte önskar fortsätta med gruppavtalet ombeds att meddela oss detta 
senast den 1 december 2019. Vederbörande ska då få en skriftlig bekräftelse 



från oss som bevis på deras avsägelse från gruppavtalet. Denna bekräftelse 
ska därefter skickas till Comhem för deras fortsatta administration. 

Brevet skickas först runt till styrelsen för synpunkter. Hasse sköter sedan 
utskicket till de som omfattas av gruppavtalet. 

6. Nästa styrelsemöte blir måndagen den 9 december 2019 kl 16.00 i 
Träffpunktens lokaler i Fårösund 
 
7. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet  

 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


