INLEDNING 2018 07 05
Avtal ang. exklusiv tjänsteleverantör på stadsnätet i Sibbarp håller på att formaliseras med Ownit.
Upphandlingsresultat och motivering framgår av nedanstående info-text. Enligt senare diskussioner
kommer avtalet att vara på 24 månader med start 1 juli 2018. Högre hastighet och nya, lägre priser,
kommer att tillämpas först i augusti av administrativa skäl.

AVTAL MED EXKLUSIV LEVERANTÖR PÅ STADSNÄT I SIBBARP - GDPR
DIREKTIVET
Härmed arbetsgruppens / styrelsens redovisning till alla fastigheter anslutna till Malmö
Stadsnät i Sibbarpsområdet.
Detta och tillhörande dokument och information förmedlas till Intresseföreningens
fastighetsägare via de e-mailadresser, den FB-grupp och den hemsida vi har. Emailadresserna kommer från den första listan av anslutna fastigheter från Ownit. Den har
uppdaterats med efteranmälda, korrigeringar etc.
GDPR
Styrelsen önskar snarast besked, i enlighet med GDPR-direktivet, om respektive
fastighetsägare inte önskar ha sin e-mail och annan information (som namn och
telefonnummer till person representerande fastigheten) kopplat till den anslutna
fastighetens beteckning och gatuadress. I så fall tar vi bort sådan kontaktinformation och
väljer att, i händelse av framtida omröstning el liknande, skicka försändelser med post
adresserat till “Ägaren av fastigheten …….”. på fastighetens adress. Meddelar ni intet annat,
fortsätter vi att föra en lista över anslutna fastigheter med den här använda e-mailadressen
som främsta kontakt. Vi är tacksamma för er hjälp med att hålla vår lista uppdaterad.
REKOMMENDATION ANG. KOLLEKTIVETS VAL AV EXKLUSIV LEVERANTÖR AV
TJÄNSTER PÅ STADSNÄTET
INBJUDAN TILL SYNPUNKTER FRÅN KOLLEKTIVETS FASTIGHETSÄGARE
I föreningens stadgar, likaväl som i dess avtal med Malmö Stadsnät, stipuleras att byte av
exklusiv leverantör på stadsnätet skall föregås av ett dokumenterat val bland anslutna
fastighetsägare, genom vilket vi kan visa Stadsnät, att en majoritet förordar ett byte av
leverantör.
Styrelsen föreslår inte något byte av leverantör. Detta eftersom Ownit (lev. E) nyligen har
lämnat offert, som kunnat förhandlas till en konkurrenskraftig nivå jämfört med marknaden.
Därmed är det inte aktuellt att gå till val av ny leverantör, enligt stadgar och avtal med
Malmö Stadsnät, enligt vår f.n. verksamma arbetsgrupp / styrelse. Närmast konkurrerande
leverantör har varit Bredband 2 (lev. A).
Till stöd för vår rekommendation bilägger vi här Utvärderingsmatris (Jämförelser offerter),
Motivation (Sibbarpsfiber info) och avtalsförslag från Ownit 20180618.
Mot bakgrund av och baserat på detta 36-månaders avtal (ändrat till 24 månader) med
Intresseföreningen, kommer Ownit inom kort att erbjudna anslutna fastighetsägare ett
individuellt 24 - månadersavtal med bredband 1000/1000 MBS för 239 kr/mån, på vilket pris
kan komma att läggas 2 kr/mån i medlemsavgift i Intresseföreningen för att täcka främst IT-

kostnader.
Efteranmälda har fått vänta skandalöst länge, och tyvärr blir väntan ytterligare några
månader. Detta eftersom vi till vår förvåning nu har fått höra, att Malmö Stadsnät tydligen
inte har något ramavtal med markentreprenör, utan först nu skall gå till upphandling, skriva
kontrakt i september, få jobbet gjort i oktober, och så tjänster till efteranmälda före årsskiftet.
Vi rekommenderar efteranmälda, att själva “ligga på"
AVVIKANDE SYNPUNKTER
Mot förmodan kan möjligen ett större antal fastighetsägare önska, att vi i stället borde ha valt
leverantör A (Bredband 2) eller någon annan firma som exklusiv leverantör på vårt stadsnät,
och kan förete goda argument eller skäl till detta. Skulle det vara fallet, önskar styrelsen
omedelbart, och före onsdagen 27 juni, ha fått klara indikationer (till e-mail
hkristerp@gmail.com, el tel 076 2797885) på att detta skulle vara fallet.
För styrelsen i Sibbarpsfiber Intresseförening
Krister Pettersson, ordf.

Bilaga tre pdf-filer enligt ovan

