
MAS styrelse angående Bredbandsbolagets villafiber 
 
Bredbandsbolaget gör en storsatsning på att ansluta villor med fiber i Huddinge. Bolaget är 
redan igång och gräver ner och installerar fiber i andra delar av kommunen. Styrelsen har 
förhandlat med Bredbandsbolaget och lyckats få till ett förmånligt erbjudande för vårt 
radhusområde.  
 
Fastigheter i Milstens anläggningssamfällighet får 2 000 kr rabatt på de först 
kommunicerade priserna. 
 
Ett uppdaterat erbjudande kommer att gå ut med Bredbandsbolagets säljare. Även till dem 
som redan tecknat sig. 
 
De offerter fibergruppen fått in från entreprenörer och andra fiberleverantörer har varit i 
samma nivå som eller dyrare än Bredbandsbolagets. Dessa offerter har dock antingen krävt 
anslutning av alla fastigheter eller demontering av kabel-TV-nätet. Vid byggnation av eget 
nät skulle MAS fått stå för alla eventuella merkostnader som kan uppkomma utöver offert. 
 
Styrelsen och fibergruppen har konstaterat att då en kollektiv anslutning till en internettjänst 
kräver bildande av en ny ekonomisk förening med ny styrelse och egen fakturering, är det 
inte ett rimligt alternativ med tanke på det intresse som visats. 
 
Styrelsen anser därför att Bredbandsbolaget erbjudande är mycket attraktivt och 
rekommenderar de medlemmar som är intresserade av fiber att teckna sig.1 
 
Styrelsen anser också att man uppfyllt uppdraget att ta fram erbjudande för fiber och avslutar 
fibergruppens uppdrag. 
 
Om kabel-TV och Com Hem: 
Även fastigheter som väljer att dra in fiber kommer fortsätta ha tillgång till och debiteras för 
kabel-TV enligt samfällighetens stadgar. Samfälligheten avser att teckna om avtalet och 
sänka avgiften från ca 120 kr per månad och fastigheter till ca 30 kr per månad vid avtalets 
utgång nov 2017. Planen är att nyttja mellanskillnaden för att stärka vår buffert. 
Ni kan fortsättningsvis, precis som idag, köpa telefoni och bredband från Com Hem. 
 
Styrelsen kommer ha representanter på plats på informationsmötet på måndag 5/9 för er som 
vill få mer information eller har frågor. 
 
Ni kan också ställa frågor till styrelsen på fiber@milsten.nu så försöker vi svara så snabbt vi 

kan! 

 

Hälsningar, styrelsen Milstens Anläggningssamfällighet 

                                                             
1
 Styrelsen var inte enig i frågan. 


