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Information och diskussion 
angående vår 

centralantennanläggning. 
 
 

 

 
 
 

Alla medlemmar i Gylleröds Samfällighetsförening 
Välkomna till Mölle Stationshus 

söndagen den 26 september kl 14:00 

 
 

 Redovisning av arbetsgruppens arbete 

 Fortsatt handlingsplan 
 
 
Styrelsen    Arbetsgruppen 
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TV Gruppen 
 

Sune Eriksson, Staffan Gribel, Lars-Erik Johansson, Björn Julin, Henrik Orwen , Jan-Erik 
Persson 
 
Gruppens uppgift har varit att på styrelsens uppdrag utreda vilka olika alternativa  
TV lösningar som finns för Gyllerödsborna 
Följande alternativ har undersökts 
 
A - Komplettering av befintlig centralantennanläggning 
B - Ny anläggning med fiber installeras 
C - Nedläggning av befintlig centralantennanläggning; egen lösning införskaffas 
D – Trådlöst Internet 
 
A - Komplettering befintlig centralantennanläggning 
Innebär att samtliga förstärkare området byts ut samtidigt som antennkabeln och TV 
uttagen i samtliga hus ersätts. Utbudet begränsas till SVT1, SVT2, TV4, SVT24/Barnkanalen, 
SVT Kunskapskanalen, TV6, DR1, DR2. 
 
B - Ny anläggning med fiber 
I stort identisk med den fiberlösning som föreslogs i ’fiber-trippel’. 
Kan kombineras med avtal med Sydantenn som gör det möjligt att utnyttja husets befintliga 
koaxialkabel. 
 
C - Nedläggning befintlig centralantennanläggning; egen lösning för TV mottagning 
3 olika exempel redovisas: 
1 - TV via egen antenn 
2 – TV via Telia och internetanslutning ADSL 
3 – TV via egen parabol  
 
D - Fiber till boden sen trådlöst Internet 
Möjlighet till internet anslutning från 10Mbit/s upp till 100Mbit/s samt IP telefoni 
Antenn på det egna huset för att kunna koppla upp sig  
 
Alternativen A , B och D ovan innebär att vi har en gemensam lösning: 
A – enbart för TV 
B – både för TV, internet och telefoni 
D – för internet och telefoni 
 
Alternativ C innebär helt egna lösningar både för TV, internet och telefoni.  
 
Gemensam lösning – egna lösningar ?. Kanske en av huvudfrågorna att fundera över. 
 
Vi har också undersökt om det fanns intresse från någon extern entreprenör att ’bygga 
fibernät för Gylleröd’ och sen erbjuda tjänsten till Gyllerödsborna. Negativa svar bl a från 
Öresundskraft. 
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Vi har valt att inte ta med alltför mycket tekniska termer, utbud, alternativa priser mm – 
deltagarna i arbetsgruppen kan vid behov komplettera med mer detaljer under mötet. 
 
Möjlighet till HD-TV för alternativen B och C. 
 
De belopp som anges skall betraktas som ungefärliga. I vissa fall baserade på inkomna 
kostnadsförslag – i andra fall uppskattade. Beträffande alternativ B är de grundade på 
uppgifter från ’fiber-trippel’.  
 
De kostnader, som samfälligheten har för underhåll av gräsmattor, lekplatser, planteringar 
mm, är inte i något fall medräknade i någon sammanställning 
 
 
Vad händer efter den 26 september ? 
 
Efter genomgången den 26 september utformas en enkät (baserad på det här materialet 
samt eventuella nya synpunkter som framkommit på mötet). 

 
Enkäten kommer att distribueras ca 1 vecka efter mötet (3 – 4 oktober) 

 
Enkätsvaren vill vi ha senast den 18 oktober. Vi har ambitionen att få in allas synpunkter så 
förmodligen behöver vi ca 10 dagar för att påminna och eventuellt intervjua via telefon. 

 
Resultatet bör kunna vara klart och sammanställt för publicering i början på vecka 45 (8-9 
november). 
 
Om tydlig majoritet finns för alternativ A kommer vi att kalla till ett extra medlemsmöte där 
detta alternativ då förhoppningsvis formellt kan beslutas. Även alternativ D kan vara aktuellt. 
 
Om enkäten visar på en tydlig övervikt för något av alternativen B eller C kommer styrelsen 
och arbetsgruppen att ytterligare utreda och specificera detta alternativ. Därefter kommer 
styrelsen att överväga att begära ändring av anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet. 
Styrelsens kan, enligt information från Lantmäteriet, begära ändring av anläggningsbeslutet 
(i det här fallet baserat på en enkät) utan ett föregående beslut på ordinarie eller extra 
stämma. 
 
Vid en sådan begäran kallar Lantmäteriet alla fastighetsägare till ett möte. På mötet kommer 
alla att få möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter och förslag. 
Är man senare inte nöjd med Lantmäteriets beslut i frågan får man överklaga till 
Fastighetsdomstolen. 



 4 

A – Upprustning befintlig centralantennanläggning. 
 
 

Åtgärd 
 

Byte av samtliga förstärkare samt byte antennkabel + uttag i varje 
fastighet. 
 

Anläggningsbeslut 
 

Ingen åtgärd 

TV-utbud 
 

SVT1, SVT2, TV4, SVT24/Barnkanalen, SVT Kunskapskanalen, TV6, DR1, 
DR2  
 

Övriga kanaler 
 

Egen lösning 

Internet Egen lösning 
 

Engångskostnad för GSF 
 

220.100 kr 

Engångskostnad per 
fastighet till GSF 
 

3.100 kr 

Årlig kostnad för GSF 
 

35.000 kr 
- Sändningsavgifter 15.000 kr 
- Underhåll 20.000 kr 
 

Årlig kostnad per 
fastighet till GSF 
 

475 kr (sändningsavgifter + underhåll) 

Egen engångskostnad 
 

0 kr 

Egen årlig kostnad 
 

0 kr 

Fördelar Kräver inget nytt anläggningsbeslut 
Enkel lösning för de som bara är intresserade av basutbudet. 
 

Nackdelar Ingen valfrihet av kanaler inom anläggningen; kan inte få HD-TV; vissa 
hus måste ha förstärkare i huset. 
Stor investering – liten effekt 
Kan inte byggas ut. 
De som vill ha utökat TV-utbud får betala för kanalerna en gång till 
 

Kommentar Med ovanstående åtgärder så skall alla fastigheter kunna få en bra 
mottagning. Bandbredden är begränsad på befintliga kablar – därför det 
begränsade utbudet. 
Kan vara ett OK alternativ för de som inom överskådlig tid enbart är 
intresserade av de fria marksända kanalerna och inget eller begränsat 
behov av internetanslutning. 
 
Priserna ovan offererade av Litas AB. 
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B – Nedläggning befintlig anläggning – Ny anläggning baserad på 
fiberkabel 
 

Grundläggande för alternativ B 
 

 

Åtgärd 
 

Förstärkare, parabol, antenn demonteras. Boden kvar 

Anläggningsbeslut 
 

Ändras 

TV-utbud 
 

Möjlighet till egna avtal med TV-leverantörer i Öresundskrafts stadsnät 
 
Ex Viasat Silver 38 kanaler: 2.388 kr / år 
Viasat Golf: 1.188 kr / år (förutsätter Viasat Silver eller Viasat Guld 
abonnemang) 
 

Övriga kanaler Egna avtal 
 

Internet Möjlighet till egna avtal med Internet-leverantörer i Öresundskrafts stadsnät 
 

Totalkostnad för GSF 
 

2.910.000 kr 
- Investering                1.750.000 kr 
- Ränta                         1.100.000 kr 
- Lantmäterikostnad         50.000 kr 
- demontering                   10.000 kr  
 

Engångskostnad per 
fastighet till GSF 
 

0 kr 

Årlig kostnad för GSF 
 

116.000 kr (ny anläggning, 25 år) 
 
 

Årlig kostnad / 
fastighet till GSF 
 

1.600 kr (ny anläggning, 25 år) 
 

Egen engångskostnad Intern kabeldragning för de som har mer än 1 TV 
1.500 - 6.000 kr (Beroende på egen arbetsinsats) 
 

Egen årlig kostnad 
 

Ex Viasat Silver enligt ovan: 2.388 kr/år 
 
Finns förmodligen billigare alternativ för de som bara vill ha SVT1, SVT2, 
TV4, SVT24/Barnkanalen, SVT Kunskapskanalen, TV6, DR1, DR2 
 

Fördel Anslutning med stor kapacitet – förmodligen framtidssäker inom överskådlig 
tid 
Erbjuder både TV, Internet, Telefoni 
Många leverantörer. 
 

Nackdel Man riskerar att betala för något som man i nuläget inte använder (föredrar 
annan lösning för TV och Internet) 
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Grävning i asfalt ger skador 
 

Kommentar Vi har undersökt möjligheterna om någon extern leverantör skulle vara villig 
att själv investera i fiber och sen ta ut kostnaden via de som ansluter sig. 
Öresundskraft har inte möjlighet att göra detta. 
Troligen ingen framkomlig väg. 
 

 

 
Komplement till  alternativ B 

 
Kommentar I samband med installation av fibernätet kan man göra ett separatavtal med 

en av tjänsteleverantörerna i stadsnätet – Sydantenn.  
Då kan man få ett basutbud av TV (rabatterat) samt signaler (både analoga 
och digitala) till fastigheten som gör att man kan använda befintliga 
koaxialkablar i huset.  

- minskad investering i huset för ny kabeldragning 
- inga extra avgifter för 2:a, 3:e TV:n 
- grundutbud för TV – ca 20 kanaler á 120:-/månad 
- ingen digitalbox behövs för basutbud 

 
Denna komplettering ökar investeringen med ca 200.000 kr  
 
Vi söker referenser med praktisk erfarenhet av  denna teknik 
 
Nackdel: Binder sig till en leverantör inom stadsnätet 
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C – Nedläggning befintlig centralantennanläggning – egen 
mottagning via antenn, ADSL (Telia) eller parabol 
 
Grundläggande för alternativ C 
 

 

Åtgärd 
 

Befintlig utrustning demonteras, friggebod tas bort (kan förmodligen 
säljas), kablar låter vi ligga kvar. 

Anläggningsbeslut 
 

Ändras 

Internet Egen lösning 
 

Engångskostnad för GSF 
 

60.000 kr 
- Lantmäterikostnad 50.000 kr 
- Demontering 10.000 kr (boden bör kunna säljas) 
 

Engångskostnad per 
fastighet till GSF 
 

825 kr 

Årlig kostnad för GSF 
 

0 kr 
 

Årlig kostnad per 
fastighet till GSF 
 

0 kr 

 

 

Nedan några exempel på alternativ för enskild fastighetsägare 
 

C1 – exempel: egen mottagning av marksända okodade kanaler via egen 
antenn. 
 

TV-utbud 
 

SVT1, SVT2, TV4, SVT24/Barnkanalen, SVT Kunskapskanalen, TV6, DR1, 
DR2 + ytterligare ett antal danska kanaler 
 

Övriga kanaler 
 

Egen kompletterande lösning 

Egen engångskostnad 600 – 2.500 kr beroende på egen insats 
 

Egen årlig kostnad 
 

0 kr 

Fördel Enkel och billig lösning för de som bara är intresserade av de fria 
marksända kanalerna 
Betalar bara för det man själv använder. 
 

Nackdelar Risk för dålig bild vid atmosfäriska störningar 
Installation av antenn på respektive hus. 
 

Kommentar Huset kompletteras med antenn och en digitalbox (för TV som saknar 
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sådan) för att kunna se det fria marksända utbudet. 
Möjlighet finns för att välja Boxer som leverantör för att få ett större 
utbud av TV kanaler (mot avgift). 
 

 

 

 

C2 – exempel: egen mottagning via ADSL Telia 
 

TV-utbud 
 

SVT1, SVT2, TV4, SVT24/Barnkanalen, SVT Kunskapskanalen, TV6, DR1, 
DR2 
(Telia start med tillägg för DR1 och DR2) 

Övriga kanaler 
 

Utökat avtal med Telia. De flesta kanaler kan fås. 

Internet Ingår 1,5 – 2 mbit / s 
 

Egen engångskostnad 295 kr 

Egen årlig kostnad 
 

3.990 kr 

Fördel Bestämmer själv sitt eget utbud utifrån ett stort urval 
(finns olika paket från det enklaste med kanaler som sänds i fritt i det 
masksända nätet upp till både Viasats och CanalDigitals fulla utbud) 
 
Bredband ingår som en del 
Bredband och utbud kommer troligen att utökas 
 
 

Nackdelar Minskar bandbredd och ger en sämre internetförbindelse – Telia 
kompenserar dock de lägre hastigheterna med ökad bandbredd. 
 
Kräver fast telefoniabonnemang 
 

Kommentar Paket finns: Bredband, TV (grundutbud), fast telefoni + DR1, DR2: 4.668 
kr / år (går att prova på i 3 mån) 
 
Max 2 st TV apparater 
 

 

 

 

C3 – exempel: egen mottagning via parabol ex Viasat 
 

TV-utbud 
 

SVT1, SVT2, TV4, SVT24/Barnkanalen, SVT Kunskapskanalen, TV6, DR1, 
DR2 
 

Övriga kanaler 
 

TV3, 5, 7, 8, TV400, TV4 FilmScience, Fiction, TV4+, TV4 Guld, TV4 Crime, 
TCM, Comedy Central, Viasat Explorer, Viasat History, TV Nature, TV 
Fakta, Zone Reality, BBB World, CNBC, CNN 
 

Internet Egen lösning 
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Egen engångskostnad 0 kr vid ovanstående utbud; för basutbud se kommentar 
 

Egen årlig kostnad 
 

2.843 kr 

Fördelar Stort urval, individuell anpassning 
Bra kvalitet 
 
 

Nackdelar Utbud från både Viasat och CanalDigital kräver 2 separata avtal 
 

Kommentar Basutbudet kostar 159 kr / kvartal men då får man själv bekosta 
parabol, box och installationskostnad ca 4.000 kr. Prova på i 3 månader 
sen väljer man alternativ. Om man väljer ett alternativ med större utbud 
så slipper man avgift för parabol, box och installation.. 
 
Max 4 TV apparater (reducerad kostnad för ex TV nr 2) 
 
Finns två leverantörer för parabol tittande Viasat och CanalDigital  
Bägge erbjuder fri installation och ett stort kanalutbud 
 
Representant för Viasat säger sig vara villiga att diskutera möjligheten 
att teckna ett kollektivavtal med fastighetsägare på Gylleröd – med 
förmodade bättre priser. 
 

 

 



 10 

D – Trådlöst internet för Gylleröd 
 
Enbart relevant i samband med alternativen A och C ovan 
 

Åtgärd 
 

Utrustning placeras i befintlig bod. Fiberkabel dras till boden. Antenn 
monteras  
 

Anläggningsbeslut 
 

Ändras 

Internet Eget avtal med Bredbandsson 
 

Engångskostnad för 
GSF 
 

- Anslutning optisk fiber till boden     75.000 kr  
- Antenner, sändare                              15.000 kr 
- Montering, installation                       10.000 kr 
 
För alternativ A tillkommer avgifter till Lantmäteriet för ändring av 
anläggningsbeslut. 
 

Engångskostnad per 
fastighet till GSF 
 

1.400 kr 

Årlig kostnad för GSF 
 

0 kr 
 

Årlig kostnad per 
fastighet till GSF 
 

0 kr 
 

Egen engångskostnad Hårdvara, uppkopplingsavgift                    595 kr 
 

Egen årlig kostnad 
 

10/10 mbits -    2.040 kr/år (170kr/mån) 
30/10 mbits -    2.760 kr/år  ( 230kr/mån) 
100/10 mbits -  4.740 kr/år  (395kr/mån) 
 

IP telefoni Telefon, Hårdvara, köp av telefonbox, 595kr, för Gylleröd ges rabatt på 
150kr dvs 445kr 
99kr för portering av befintligt nummer 
19kr/månad för tjänsten (inklusive nummerpresentation) 
 

Fördelar Liten investering 
Ingen grävning 
Billigare än Telia bredband – priser i paritet med motsvarande i stadsnätet 
 

Nackdelar En leverantör  
 

Kommentar Vi har varit i kontakt med användare av denna lösning  i Landskrona som 
bekräftar att det fungerar bra. OK med inomhusantenn vid lägre bandbredd 
– utomhusantenn för högre bandbredd. 
 
Initialt ett behov av 10-20 användare för att ovanstående skall gälla. 
 

 


