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1. Genomgång av enkätsvaren.
Gunilla redogör för enkätsvaren:
Svaren på enkäten började trilla in i lådan redan dagen efter utlämnandet och
resultatet vid utsatt slutdatum var 52 svar. Dagarna därefter kom ytterligare
några och efter påtryckningar har vi, till dags dato, lyckats få svar från 68 av
våra 73 fastigheter.
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Vill ha en gemensam anläggning
Komplettering befintlig centralantennanläggning
Ny gemensam anläggning med fiber
Fiber till boden sen trådlöst Internet (enbart i kombination med A)
Samfälligheten sluter avtal med Sydantenn (enbart i kombination
med B)
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Vill inte ha en gemensam anläggning
Nedläggning befintlig centralantennanläggning – egen
mottagning via antenn, ADSL (Telia) eller parabol
Nedläggning befintlig centralantennanläggning – intresserad av
fiberoptik via Höganäs Energi
Fiber till boden sen trådlöst Internet ( enbart i kombination med C
och med enskild frivillig anslutning )
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Att summorna inte stämmer beror på att en fastighet valt fiber oavsett om det är
alternativ 1 eller 2 och att vissa valt både 2C och 2E.
Resultatet av enkäten gav ett tydligt utfall, 82% av svaren föredrar alternativet
att inte ha en gemensam centralantennanläggning.
Henrik gör en grafisk sammanställning.
I den grafiska sammanställningen kommer vi att hänföra samtliga svar till
antingen alternativ 1 eller 2 och inom alternativen 1 eller 2 redovisar vi bara ett
(1) av de giltiga valen enligt följande princip:
- Den fastighet som inte tagit ställning för alternativen 1 eller 2 hänförs till
alternativ 1.
- De som under alternativ 2 valt både C och E hänförs till alternativ E.
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2. Hur går vi vidare?
Efter diskussion, baserat på resultatet av enkäten, beslutade styrelsen att i en
skrivelse till Lantmäteriet begära ett nytt anläggningsbeslut, där
centralantennanläggningen inte finns med som gemensamhetsanläggning.
Skrivelsen kommer att publiceras på hemsidan och därefter är det Lantmäteriet
som styr agendan.
Protokoll från styrelsemöte 2010-11-18 samt grafisk presentation av
enkätresultatet skickas ut till samtliga medlemmar via e-mail eller post.
3. Grönområden
Christer kontaktar Farmartjänst för uppsägning och omförhandling av avtalet för
skötsel av våra gemensamma ytor.
4. Lekplatsen
Lars kontaktar kommunen för att få hjälp med att besiktiga vår lekplats, så att
den följer gällande säkerhetsbestämmelser.
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