
Protokoll från informationsmöte 2010-09-26 

 

Informationsmöte i Mölle Stationshus 2010-09-26,  angående 

centralantennanläggningen i Gylleröds Samfällighets förening 
 

1. Christer Nilsson hälsar alla välkomna och den nya styrelsen tackar den gamla för att den 

lämnat över Samfällighetens  arkiv i väldigt god ordning och att den bistått med all hjälp som 

behövts. 

2. Henrik Orwén har en genomgång av de olika alternativ, som tagits fram med hjälp av 

arbetsgruppen. 

Alternativ B:2 Sydantenn har både analog och digital signal 

3. Förutom de genomarbetade alternativen redovisas ett nytt alternativ, som uppkommit efter 

utskicket gjorts, där Höganäs Energi  åtar sig att dra ett fibernät, vilket man kan ansluta sig till 

efter eget val. Den preliminära kostnaden per hus skulle bli: 

23 750 kr/hus vid 100 % anslutning 

27 500 kr/hus vid 75 % anslutning 

35 000 kr/hus vid 50% anslutning 

Detta alternativ innebär att fibernätet kan betraktas som en del av kommunens 

infrastrukturnät, men det behöver vidare utredning t. ex. ang.tidsperspektiv, 

områdesomfattning  och pris. 

Christer Wallentin reflekterar över hur snabbt förhållandena förändras. När förra styrelsen 

för ett år sedan kontaktade kommunen angående detta alternativ, fick den till svar att det 

inte skulle bli aktuellt under de närmaste 15 åren. 

4. SuneEriksson nämner ytterligare en möjlighet till fiberdragning:  att använda våra 

avloppsledningar och fästa fibern längs dess övre kant. Mona Nordin och Björn Julin 

bekräftar att detta är möjligt. Alternativet bör undersökas. 

5. Christer Nilsson redogör för hur vi ska gå vidare:  

De nya alternativen under 3 och 4 ovan skall undersökas och en sammanställning liknande 

den vi just gått igenom, skall skickas ut. 

Styrelsen utarbetar en enkät till alla medlemmar i Samfälligheten angående vilket alternativ 

som bäst svarar mot varje medlems behov och föväntar sig en mycket hög svarsfrekvens. När 

enkäten är genomförd  kommer styrelsen att fatta beslut om hur arbetet skall gå vidare 

utefter hur medlemmarna har svarat. 
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Torsten Johansson föreslår att en fullmakt för styrelsen att fatta beslut i antennfrågan, skall 

bifogas enkäten. Mötesdeltagarna hade olika åsikter om detta. 

Mölle som ovan 

 

Gunilla Klang   Christer Nilsson 

Sekreterare   Ordförande 
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Bilaga 1 

 

Närvarande vid informationsmöte den 26/9 2010 angående 

centralanläggningen i Gylleröds Samfällighet 

Namn    Adress 
 
Jan-Erik och Stina Persson   Garngränd 1 
Gunilla  och Ronny Klang   Garngränd  2 
Elisabeth Södergren   Garngränd 4 
Margit och Torsten Statfelt   Garngränd 5 
Ulla och Åke Andersson   Garngränd 9 
Sune Eriksson    Garngränd 11 
Ragna och Christer Wallentin   Garngränd 13 
 
Mona och Fredrik Nordin   Krokgränd 2 
Pippi Brodén    Krokgränd 5  
Kerstin Wahlund   Krokgränd 13 
 
Henrik Orwén    Sillgränd 1 
Nils Romander   Sillgränd 2 
Björn Julin    Sillgränd 5 
Agneta Planander   Sillgränd 7 
Staffan Gribel    Sillgränd 41 
Gunnar Gustafsson   Sillgränd 47 
Torsten Johansson   Sillgränd 49 
 
Lars Steen    Ålgränd 1 
Bengt Bring    Ålgränd 2 
Lars-Erik Johansson   Ålgränd 3 
Christer Bengtsson   Ålgränd 5 
Christer Nilsson   Ålgränd 8 
Sture Jageus    Ålgränd 11 
Lena Strandmark   Ålgränd 14 
 
24 fastigheter representerade (31 personer) 
 


