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BILAGA 8 

 

Proposition till årsstämman 2021 gällande bredband 
Proposition 1 

I dag bekostar varje medlem själv sitt bredband. Kostnaden för att individuellt ansluta sig till ett 
bredband är betydligt högre än om föreningen kollektivt ansluter sig till ett bredband. 

 

Styrelsens förslag är därför att BRF Fållbänken gör en kollektiv bredbandsanslutning och att 
kostnaden för detta läggs till månadsavgiften/hyran.  

 
Detta skulle innebära en avgiftshöjning på 180 kr, men innebära mer än en halvering av det som 
medlemmen i dag betalar för en individuell bredbandsanslutning. 

Månadskostnaden på 180 kr/hushåll för en kollektiv bredbandsanslutning grundar vi på intagna 
offerter. Vi har i dag Telia som bredbandsleverantör. Telias offert på ett nytt kollektivt avtal matchar 
väl övriga offertlämnare, Sappa, Ownit och COM HEM, vilket gör att vi slipper byta leverantör för att 
uppnå de ekonomiska fördelarna med en övergång till ett kollektivt avtal. 

Det nya avtalet kommer att innebära en rejäl prestandaökning av hastighet och hårdvara.  
Hastigheten kommer att bli 500/500 vid tecknandet av ett kollektivt avtal. 

Att bredband ingår i månadsavgiften har också en positiv effekt på bostadsrättens värde. 

 
TV-utbudet kommer inte att påverkas av en övergång till kollektivt bredbandsavtal. 

 

Gribbylund 2021 04 14 

Styrelsen BRF Fållbänken 
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Proposition 1 

I Brf Fållbänkens stadgar står det i §9 följande: 

• 9 

Styrelse och revisorer 

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter. 
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst tre år. Föreningsstämman 
utser ordförande. Ledamot och suppleant kan omväljas. Till styrelseledamot kan förutom medlem 
väljas make till medlem och närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen samt annan 
person som bedöms vara till gagn för föreningen. 

• Styrelsen konstituerar sig själva och är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid 
sammanträdet överstiger hälften av samtliga styrelseledamöter. 

• Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av två ledamöter i förening. 

• För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 
förvaltning utses en till två revisorer, varav en ska vara auktoriserad, med högst två 
revisorssuppleanter, av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma. 

Styrelsen frågar stämman om följande: 

I §9 finns det följande möjlighet att styrelsen kan annan person som bedöms vara till gagn för 
föreningen vara invald som styrelsemedlem. 

 
Då Balazs Keresztes haft styrelseposition förutom som ledamot även föreningens kassör, frågas 
stämman om stämman godkänner honom som ekonomisk resurs under nästkommande 
mandatperiod på ett år, även då han inte längre är medlem i föreningen. Balazs är dock hyrestagare 
till en kommersiell lokal. 

 

  

 

 


