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Sammankallande

Jan Alpman har lovat att ställa upp som juridiskt bollplank.

Nedan redovisas de 3 huvudalternativ som styrelsen fn kan definiera.
Hittar gruppen nya vinklingar eller helt nya alternativ är man fri att föreslå dessa.
Nedanstående alternativ skall redovisas i slutrapporten. Slutrapporten får vara så omfattande
som arbetsgruppen anser nödvändig men varje förslag skall också ’kokas ner’ till 1 A4-sida
per alternativ där det viktigaste redovisas.
Detta sammandrag skall användas i samband med den initiala presentationen av förslagen till
alla medlemmar samt vid insamlande av allas åsikter om de olika alternativen.
Huvudinriktningen skall vara TV- och radiomottagning men sidoeffekter (positiva och
negativa skall belysas och redovisas).
Tillgång till Internet kan aktualiseras i samband med alternativ 3.
Finns intresse om att bredda anläggningsbeslutet till att även omfatta möjlighet till anslutning
till Internet ?
Förslagen skall matchas mot befintligt anläggningsbeslut.
Det är viktigt att påståenden och motiveringar är dokumenterade.
Kostnaderna och finansiering för de olika alternativen skall redovisas, engångs och löpande.
Eventuella utredningskostnader skall i förväg godkännas av styrelsen.
Kontaktperson: Henrik Orwén.
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Alternativ 1.
Utreda förutsättningarna för hur nuvarande anläggning med bibehållna befintliga kablar kan
fortsätta leverera TV- och radioprogram till Gylleröd.
Minimalt utbud: de marksända kanalerna från Sverige och Danmark, dvs SVT1, SVT2, TV4,
SVT24, SVT Kunskap / Barnkanal, DR1, DR2. Sammanlagt 7 st. Inget krav på TV6.
Blir det bättre kvalitet om man begränsar antalet program till 7 jämfört med nuvarande 13 ?
Specifikation på vilken utrustning som måste bytas ut samt kostnader.
Förväntat framtida underhåll.
Sändningskostnader ovanstående minimiutbud.

Alternativ 2.
Nedläggning av nuvarande centralantennanläggning för TV och radio utan att den ersätts med
en ny.
Vilka förutsättningar gäller för att få myndigheten att ändra befintligt anläggningsbeslut ?
Majoritet ? Måste alla vara överens eller räcker 2/3 majoritet ?
Kostnader för förrättning.
Kostnader för nedmontering.
Behövs information och hjälp till dem, som inte är insatta i alternativen på marknaden.

Alternativ 3.
Nuvarande centralantennanläggning för TV och radio ersätts med en helt ny anläggning med
ny infrastruktur för distribution.
Alternativen är säkerligen många och sidoeffekterna stora.
Viktigt är bedömningen om förslaget ligger inom befintligt anläggningsbeslut eller ej.
Vid minsta osäkerhet skall redovisas hur en prövning och säkring kan ske.
Även om det kan anses ligga inom befintlig anläggningsbeslut kan det vara lämpligt att infoga
ev positiva sidoeffekter i ett ändrat anläggningsbeslut.
Skall det i det här fallet finnas ett grundutbud eller skall det bli helt mörkt i TV-rutan efter att
ny anläggning tagits i bruk och den gamla lagts ned ?
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