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GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Förslag till dagordning
vid extrastämman om fibernät
tid		

Lördagen den 6 februari 2010 klockan 14.00

plats		

Grand Hôtel, Mölle

dagordning

1.

Val av ordförande för stämman

2. Val av sekreterare vid stämman
3. Val av två protokollsjusterare som vid behov är rösträknare
4. Upprättande av en närvarolista/röstlängd
5.

Godkännande av kallelsen till stämman

6. Styrelsens förslag till dagordning
7.

Samfällighetsföreningens tv-anläggning

		

Till stämman har kommit följande motioner:

		
		
		

– En motion från Lars-Erik Johansson och Christer
Nilsson med rubriken »Fiber eller inte fiber? Finns det
alternativa lösningar?«

		
		

– Tre motioner från Christer Nilsson, betecknade
Nummer 1, Nummer 2 och Nummer 3

		

– En motion från Barbro och John Bengtsson

		
		

Styrelsen har yttrat sig över motionerna och gett förslag 		
till beslut.

		

• Diskussion och beslut om en eventuell ombyggnad
till fibernät med utgångspunkt från motionerna och
styrelsens yttranden

8. Under förutsättning att stämman beslutar att en
ombyggnad till fiber ska ske: Beslut om finansiering av
		
projektet; se styrelsens förslag (bifogas)
9. Övriga frågor
10. Information om plats där stämmoprotokollet är tillgängligt
		
efter justeringen

+
Mölle den 1 februari 2010

6 feb

Motion till Gyller6ds Samfdllighets ftirenings extra mrite den 6 februari 2010

FIBER ELLER INTE FIBER? FINNS DET ALTERNATIVA LOSNINGAR?
Eller miste vi betala tiver 2.7 milioner (i bista fall) fiir en fiberl6sning
program inte ar inkluderad?

dir avgiften ftir

TV-

Vi fdreslAr foljande:

1.

Hinskiut beslut om ldsning av TV-frigan till sommaren

dA flest husdgare kan delta.

2.

Om man trots allt vdljer att fatta beslut den 6 februari vill

vi

"Valfrihet

-

it

stdlla vArt alternativ

-

varje husigare att vdlja sin egen ldsning f6r TV Internet och telefoni"

mot styrelsens fiberl6sningsfdrslag.

Vif6rutsdtter att nuvarande TV-anldggning ska ldggas ner.
Vi trodde att styrelsen skulle komma med en uttdmmande utredning om de olika alternativ som stAr till
buds om nuvarande TV- anldggning ldiggs ner (enligt stadgarna en uppgift f6r samfdilligheten).

Eftersom styrelsen ensidigt behandlat enbart en fiberldsning vill vi komplettera deras utredning
med nedanstiende alternativ samt jdmfdra de olika alternativen. Se bilaga.
Alla tycks vara ense om att den nuvarande gemensamma TV-anldggningen dr uttjdnt. Vad hdnder dA
fdr varje enskild husdgare avseende de olika alternativen?

Hur pdverkas

mift TV-utbud?

Om vi liigger ner den nuvarande anldggningen och ersitter transoorten av TV via fiber inneb6r det att
medlemsavgiften fdr varje enskild husdgare 6kar avsevdrt. (Se nedanstAende tabell i bilagan.)
Utredningen om ett fiberndt i Gyllerod visar att prislappen skulle hamna pi
mellan 2 700 000 - 3 358 000 SEK, vilket innebdr mellan 37 000 - 46 000 SEl(hus under 25 Ar.
Utdver detta mAste varje husdgare dessutom betala mAnadsavgifter till sin operatdr for det
begrdnsade utbud som stadsndtet erbjuder.
Fdr dem som vill ha en TV-losning med baskanalerna TV1, TV2, TV4, TV6, SVT 24, Barnkanalen och
Kunskapskanalen, DR1 och DR2 blir prislappen 2 300 SEK i form av en engingsavgift som omfattar
antenn, digitalbox (MPEG4), kablar etcetera, exklusive installationskostnad. Dessutom minskar
medlemsavgiften till samfdlligheten med 1 400 SEt(Ar.

Sammanfattning:

Vi

klarar oss utan fiberl6sning,

Det gir alldeles utmdrkt att klara sig utan fiberndt i Gyllerdd och dessutom fA ett mycket bdttre utbud
dn idag till ett pris som dr avsevdrt ldgre dn fiberalternativet och som dessutom ger st6rre valfrihet f6r
varje enskild husdgare,

Infor motet den 6 februari
Det viktiga i beslutet som ska tas den 6 februari dr, enligt vAr mening, att vi kan tvingas in i en
begrdnsad l6sning (stadsndtets utbud) som kanske 51% stAr bakom och som begrdnsar valfriheten for
varje enskild husdgare att vdlja telefoni, TV och Internetldsningar efter sitt eget behov.
LAt oss ta ett exempel: av 25 husigare pA m6tet (inklusive fullmakter) sA kan 13 husdgare i majoritet
besluta om denna mycket stora kostnad fdr resterande 60 husdgare! Ett ganska skrdmmande
scenario.

zoro

Att behandla varje enskild husdgare som en del av ett kollektiv tycker vi dr en farlig vig att gA,
ndr tekniken stdndigt fdrdndras och fdrbdttras och behoven fdr varje husdgare varierar.
Det dr sannolikt bara nAgra fA som kan ha full nytta av den totala fiberl6sningen. Minga dldre
anvdnder till exempel inte Internet, men mdste dndi vara med och betala.
Oresundskraft skulle i fiberalternativet komma att dga elektroniken i TV-boden och i varje enskilt hus
och iven svara f6r driften. Det begrdnsar framtida leverantdrers och operat6rers m6jligheter att
erbjuda ldsningar som kanske ir bdttre. Konsekvensen av detta kan innebdra att vi om nAgra Ar sitter
samma situation som vigdr idag.
Bjorn Julin fdrutspir att fiber dr enda losningen for TV i framtiden. Det kan innebdra att vi husdgare
Gyllerdd blir nAgra av fA i M6lle som kan se TV. Kommer de fiberlosa att vallfdrda hit frAn hela

i

Kullabygden? Kanske skall vi sdtta upp en storbildskdrm och fA in intdkter for visning av TV?
Om Bjdrns vision om fiber som enda l6sning f6r TV i framtiden skulle visa sig bli riktig sA dr en sak
sAker:fiberalternativet kommer om sA sker att bli betydligt billigare dn idag, eftersom ritten till
tillgAng tillTV- och radiokommunikation ir skyddad enligt lag och miste isA fallitnjuta

statsbidrag.
Det ir ett stort ansvar styrelsen tar pA sig och dirftir ir det ytterst fiirvinande att man vSljer
att legga ett beslutsmdte den 6 februari di fdrmodligen ldgst antal husigare har mdjlighet
att delta.
Varf6r inte vAnta till sommaren dA flertalet husdgare dr pA plats och man fAr bredast miijliga
f6rankring av ett beslut i en frAga som iir av sA stor ekonomisk betydelse fdr varje enskilt hushAll?

Vdinliga hdlsningar

Christer Nilsson
Algrtind 10

Lars-Erik Johansson

Algriind 3

i

Bilaga till motion inldmnad av Lars-Erik Johansson och Christer Nilsson till
Gyllerdds Samfillighets extra mdte den 6 februari 2010.

Vad innebdr "Fiberldsning" kontra alternativet "Valfrihet f6r varje husdgare"?

Fiber
MedlemsavgifUhus och Ar

Egen installation/anslutning
Fast telefoni

Internet

Mobilt Intemet

2 400 - 2 600 SEK

2 000

-

6 000

sEK

till
utbud.
ej.

Begrdnsat
stadsndtets
Telenor ing6r

till
utbud.
Telenor ingAr ej.
Begrdnsat
stadsndtets

Var och en vdljer

losning efter
TV

/Ar

sin

behov.

till
utbud.

Begrdnsat
stadsndtets

Ejfiber
SEl(Ar

1 000

O

SEK

Var och en viiljer

Kommentar
Skillnad pA 1 400 - 1600/6r under 25
dr. Totalt 35 000 - 40 000.
Egen utrustning behovs i varje hus

sin

behov.

ldsning efter
Alla operatorer
valbara.

Var och en vdljer sin

losning efter behov.
Alla operatdrer dr
valbara.
Var och en vdljer sin

Utan fiber kan man ha kvar sin
nuvarande losning.

Utan fiber kan man kan ha kvarsin
nuvarande losning

Fiber behdvs inte.

losning efter behov.

sin
iir
valbara.*
Var och en viiljer

behov.

losning efter
Alla operatorer

Viasat gAr inte att anvdnda med
fiberlosning. Fiir dem med Viasat
Golf tillkommer 49 SEK/gAng i

eftersfindninq, om man inte
behiller sin nuvarande liisning.
Fiir dem som vill ha enbart eft
basutbud iir engAngsavgiften
2 3()(l SEK

*TV
Det enklaste TV-utbudet med TV1 ,TV2,TV4, TV6, SVT 24, Barnkanalen och Kunskapskanalen, DRI
och DR2 kostar 2 300 SEK i engAngsavgift avseende antenn, digitalbox(MPEG4), kablar etc,
exklusive viss installationskostnad. Ut6ver detta tillkommer inga kostnader och extra avgifter.
For dem som dnskar ett stdrre utbud finns naturligtvis mojligheten at valja Parabol, Bredband/ADSL,
antenn med ett stort och varierat utbud, som till exempel Canal+, Viasat med golfkanalen etc.

Viktig information: nuvarande Viasat-kunder i Gyller6d miste anvinda sin nuvarande ltisning
ut6ver ovanstaende kostnader frir fibernitet. Detta gAller iven Viasat Golf, om man inte vill
betala 49 SEI(ging och fA se sdndningen i efterhand via fiberliisningen. (Hur mAnga vill se
slutuarvet pA British Open i efterhand?)
I visat typfall frAn styrelsen har man gjort det enkelt f6r sig och bara bytt ut Viasat mot Canal+, utan
hdnsyn till husdgarens behov och vilja.

.
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lnternet
Det finns idag mAnga anslutningsmojligheter till Internet med olika bandbredd, fast eller mobilt
beroende pA behov.
Ar dverf6ringshastigheten tillrdcklig med mobilt bredband f6r Internet?
Enligt Post & Telestyrelsen dr svaret:
"Om Du frdmst surfar och skickar e-post sA dr mobilt internet otta

tillrickligt. Det kan diremot
flnnas begrAnsnlngar om Du otta laddar hem muslk, fllmer, vlll tlttra pA TV vla nitet eller
liknande".
Vi vet inte hur minga husdgare som gor hemladdningar etcetera.
Vi vet dock att en del anvAnder samma funktioner via dagens ADSL-ldsning, som inte krdver fiber.

Kostnad fiir mobilt Internet:
Tele2: Hdgsta pris: 229lmhnad

-

Obegrdnsad surfning

Telenor: 199/mAnad - Obegrdnsad surfning
Telia: FrAn 124lmAnad - 10 GB Datavolym
Telia har just lanserat 4 G mobilt bredband.
Frin Telias hemsida:
Vad dr 4G?
4G ir fjdrde generationens ndt for mobil kommunikation. Det kommer att ge dataoverfdringshastigheter som tillAter mobilt internetanvindande som vi ndstan inte kan forestdlla oss idag.
4G-ndtet ir helt lP-baserat (lnternet Protocol)till skillnad mot dagens 2G- och 3G-ndt ddr bide rostoch datatrafik far samsas.
Vad innebdr 4G f6r

privatpersoner?

Som privatperson handlar det om att fdr obegrdnsad frihet i sitt internetanvdndande. Vad det kommer
att betyda i framtiden dr svArt att veta. Sannolikt handlar det om realtidskommunikation, underhAllning
med till exempel spel och video med niistintill HD-kvalitet, att kunna anvdnda flera krdvande
applikationer samtidigt och att hela grupper kan samsas pi samma uppkoppling.

Teletoni
Varje husdgare kan ha kvar sin nuvarande lOsning med sin fasta telefoni, utan fiberalternativet.
Skype (gratis telefoni med videosamtal) fungerar ocksA utmdrkt via mobilt internet.
MAnga kombinerar redan idag telefoni, Internet och TV g]4EEI, med utmdrkt funktionalitet.
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Styrelsens yttrande över Lars-Erik Johanssons och Christer
Nilssons motion samt styrelsens förslag till beslut i fiberfrågan:

Utveckling i stället för avveckling
FRÅGAN OM ATT GÖRA någonting åt Gylleröds gemensamma tvanläggning har varit på tapeten i flera år. Sedan augusti förra året
har den stått i fokus och mycket har hänt.

I september gjorde vi en tv-enkät och i oktober var det extrastämma. Styrelsens fiberutredning bedrevs under november och
december, och till informationsmötet den 23 januari presenterade vi häftet Fiber Trippel. Skriftliga debattinlägg från medlemmar
har publicerats på föreningens hemsida.
Vi har ansträngt oss för att informera alla medlemmar om vad en
ombyggnad av den nuvarande anläggningen till fiber skulle
innebära. Ett 20-tal medlemmar är mantalsskrivna på annan ort,
och till dessa har vi skickat kallelser, informationsmaterial
etcetera med post. Den som har dator och internet har kunnat ta
del av allt material på Gyllerödwebben.
VÅR AMBITION ATT NÅ ALLA medlemmar har, enligt vår mening,

gett resultat. Till den första extrastämman kom 36 personer;
dessutom hade många fastighetsägare som inte kunde vara med
lämnat fullmakt till ett ombud. Inte mindre än 44 personer deltog
i informationsmötet den 23 januari.
Mot den här bakgrunden delar vi inte Lars-Erik Johanssons och
Christer Nilssons uppfattning att ett beslut i fiberfrågan borde
hänskjutas till sommaren. Genom möjligheten att lämna fullmakt
kan alla medlemmar göra sin röst hörd när beslutet ska fattas den
6 februari. Dessutom frågar vi oss om det skulle vara flera medlemmar på plats i juli än i februari; det är inte ovanligt att åretrunt-boende i Gylleröd lägger in semesterresor på sommaren.
Lars-Erik Johansson och Christer Nilsson anser »att den nuvarande tv-anläggningen är uttjänt«. Det håller vi med om, men vår
slutsats är en annan än motionärernas. De förutsätter att den
nuvarande tv-anläggningen ska läggas ner, medan vi anser att
den ska utvecklas.
ATT BYGGA OM FÖRENINGENS tv-anläggning till ett fibernät ger
medlemmarna tillgång till en modern, framtidsinriktad struktur
för kommunikation. Det är inte bara tv-sidan som får ett lyft med
god bild- och ljudkvalitet och ett rikt utbud av kanaler och program. Förbättringen av internet är ännu mer dramatisk. Från att
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ha varit begränsad till Telias kopparnät kan den som vill få en
uppkoppling som är minst fem gånger snabbare; om några år
troligen 25–50 gånger snabbare. Själva fiberoptiken sätter
knappast någon gräns för hur snabbt och hur mycket information
som kan överföras; den begränsning som i dag finns sitter i
fiberkabelns ändar – och den tekniken utvecklas.
När det gäller telefoni via ett fibernät kommer den enskilde
användaren knappast att märka någon skillnad – utom när
räkningen kommer. IP-telefoni är nämligen betydligt billigare än
vanlig telefoni.
»Det går alldeles utmärkt att klara sig utan fibernät i Gylleröd«,
skriver motionärerna. På 40-talet tvekade många inför att dra in
telefon. Det hade ju gått bra att skriva brev och att prata direkt
med folk. Telefon, tv och internet fungerar via Telias kopparledning, inte tu tal om det. Men varför låta sig begränsas av en
teknik som utvecklades på 1800-talet när det i dag finns modern
fiberteknik.
var det dyrt att installera fiberkabel. Det
krävdes statliga satsningar för att dra fibern mellan de stora
städerna. Senare byggdes det nationella fiberkabelnätet ut till alla
städer, till och med till många mindre tätorter. Så gott som alla
bostäder som byggs i dag har fibernät från början.

FÖR INTE SÅ LÄNGE SEDAN

Vi räknar med att den totala utgiften för att bygga om till fibernät
blir cirka 1 750 000 kronor med anslutning från gatusidan och
grävning i asfalt (se nedan). Eftersom det är en långsiktig investering kan den finansieras genom att föreningen tar ett lån i
bank till en ränta som för närvarande ligger på 2,5–3,0 procent.
Den genomsnittliga årliga kostnaden för investeringen beräknar
vi till cirka 1 600 kronor per år och fastighet. Eftersom den
nuvarande tv-anläggningen kostar varje medlem minst 1 000
kronor per år, blir behovet av höjd årsavgift cirka 600 kronor.
När vi ställer de stora fördelarna med ett fibernät i Gylleröd mot
kostnaderna för ombyggnaden blir vår slutsats att investeringen
är motiverad. Då har vi ändå blundat för att en fiberanslutning
kan öka varje fastighets värde. Det finns faktiskt mäklare som
hävdar att det är lättare att sälja ett hus med fiber och att värdeökningen gott och väl motsvarar investeringen.
EN FRÅGA SOM KOM UPP på informationsmötet den 23 januari

gäller hur den tekniska lösningen bör vara. Ska fiberkabeln dras i
asfalt och anslutas från gatusidan – eller är det bättre att dra den
i trädgårdarna? Flera medlemmar redovisade sina farhågor med
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trädgårdsalternativet och påpekade att det troligen skulle fordra
att Lantmäteriet kopplas in för att ta fram servitut.
Vi förordar asfaltalternativet trots att det på papperet är dyrare
än det andra alternativet, eftersom vi tror att det skulle kunna
medföra juridiska komplikationer och fördröja genomförandet av
ombyggnaden. Dessutom blir sträckan som ska grävas kortare
och medlemmarnas trädgårdar lämnas i fred.
Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar:
att frågan om en eventuell ombyggnad av den nuvarande tvanläggningen till fiber beslutas den 6 februari,
att den nuvarande tv-anläggningen byggs om till fiber,
att fiberkabeln huvudsakligen dras i asfalt och att anslutningarna till husen sker från gatusidan samt
att styrelsen får i uppdrag att slutföra förhandlingarna med de
inblandade företagen och genomföra projektet med sikte på att
ombyggnaden är färdig till den 1 juni 2010.
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Nummer 1

Motion till Gylleröds Samfällighetsförenings extrastämma 2010-02-06.
För att säkerställa att ett ev beslut om installation av fiber inte grundar sig på en
tillfällig majoritet föreslår jag att ett beslut skall grunda sig på att minst ¾
(kvalificerad majoritet) röstar för förslaget.
och

För att säkerställa att så många medlemmar som möjligt kan yttra sig om
alternativen nedläggning av befintlig centralantennanläggning respektive
ersättning av befintlig centralantennanläggning med fiber anslutet till
Öresundskrafts stadsnät föreslår jag att omröstningen inte skall ske på
traditionellt sätt på extrastämman den 6 februari utan skriftligen inom en 2veckors period efter stämman.
Alla medlemmar skall via post/mail erhålla röstsedel som inom 2 veckor skall
returneras till styrelsen.
Mölle 30 januari 2010-01-30

Christer Nilsson
Ålgränd 8
260 42 Mölle

Nummer 2

Motion till Gylleröds Samfällighetsförenings extrastämma 2010-02-06.
För att säkerställa att ett ev beslut om installation av fiber inte grundar sig på en
tillfällig majoritet föreslår jag att ett beslut skall grunda sig på att minst ¾
(kvalificerad majoritet) röstar för förslaget..
Mölle 30 januari 2010-01-30

Christer Nilsson
Ålgränd 8
260 42 Mölle

Nummer 3

Motion till Gylleröds Samfällighetsförenings extrastämma 2010-02-06.
För att säkerställa att så många medlemmar som möjligt kan yttra sig om
alternativen nedläggning av befintlig centralantennanläggning respektive
ersättning av befintlig centralantennanläggning med fiber anslutet till
Öresundskrafts stadsnät föreslår jag att omröstningen inte skall ske på
traditionellt sätt på extrastämman den 6 februari utan skriftligen inom en 2veckors period efter stämman.
Alla medlemmar skall via post/mail erhålla röstsedel som inom 2 veckor skall
returneras till styrelsen.
Mölle 30 januari 2010-01-30

Christer Nilsson
Ålgränd 8
260 42 Mölle
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Styrelsens yttrande över Christer Nilssons motioner (1–3) samt
styrelsens förslag till beslut med anledning av dessa motioner:

Om majoritetsbeslut och röstning
CHRISTER NILSSON FÖRESLÅR i sin motion med

beteckningen Nummer 1 att ett beslut om installation av fiber ska grunda sig på att
minst tre fjärdedelar röstar för förslaget (A) och att omröstningen
ska ske skriftligen inom två veckor efter stämman (B).
I motion Nummer 2 återfinns förslag A enligt ovan, och i motion
Nummer 3 återfinns förslag B enligt ovan.
Båda förslagen står i strid med såväl Lagen om förvaltning av
samfällighetsföreningar (SFL) som föreningens egna stadgar.
De flesta beslut i en samfällighetsförening avgörs med enkel majoritet. Lagen stadgar följande: »Som stämmans beslut gäller den
mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som
biträdes av ordföranden.« (49 § SFL)
Det finns två undantag från principen om majoritetsbeslut. Det
första gäller överlåtelse av fast egendom, och det andra avser ändring av föreningens stadgar. I båda dessa fall fordras minst två
tredjedelar av de avgivna rösterna för beslut. (51–52 § SFL)
När det gäller föreningsstämman föreskriver lagen följande:
»Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens
angelägenheter utövas på föreningsstämma.« (47 § SFL)
Föreningens egna stadgar hänvisar helt enkelt till bestämmelserna i
SFL. (Stadgarna finns på www.gyllerod.se/Stadgar m.m.; se § 17.)
Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar:
att inte uppta motionerna till behandling, eftersom de står i strid
med såväl Lagen om förvaltning av samfällighetsföreningar (SFL)
som föreningens egna stadgar.

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • MOTION OCH YTTRANDE • den 1 februari 2010

Motion till Gylleröds samfällighetsförenings extra möte den 6 februari 2010
1. Vi efterlyser en realistisk kalkyl för en fiberlösning – hur stor kostnad per husägare i
nuläget.
2. Vår bedömning är att kostnaden för fibernät i
Gylleröd kan närma sig 3 miljoner kronor som
skall slås ut på 25 år.
3. Vi tror vidare att ett stort problem gäller
grävning och kabeldragning i vårt redan färdigbyggda område. Inget av nämnda förslag är bra.
– Kabel i asfalt och anslutning från gatusidan blir
dyrt.
– Kabel i gräsytor och anslutning från trädgårdssidan förstör mycket för den enskilde husägaren och hans redan planerade trädgård.
Planterade häckar längs insynsskyddande plank
grävs upp.
– Det kan dessutom bli fråga om så kallat
servitut.
4. Det finns andra alternativ till fibernät. Dessa
behöver redovisas.
5. Vi föreslår att beslut om fibernät framflyttas
till sommaren 2010.
Vänliga hälsningar
Barbro och John Bengtsson
Krokgränd 4
Lördagen den 30 januari 2010
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Styrelsens yttrande över Barbro och John
Bengtssons motion samt styrelsens förslag till
beslut med anledning av motionen:

Två huvudalternativ
Vi presenterade häftet Fiber Trippel i början av
januari. Där räknade vi med att den totala
investeringsutgiften för ombyggnad av tvanläggningen skulle bli cirka 1 500 000 kronor.
Det byggde på inkomna anbud och att fiberkabeln skulle dras delvis i gräsytor och delvis i
gatumark.
Informationsmötet den 23 januari gjorde klart
att ledningarna bör dras i huvudsak i asfalt och
att anslutningen av fiberkabeln till fastigheterna
bör ske från gatusidan.
Denna lösning är dyrare, och därför räknar vi nu
med att den totala investeringen blir cirka
1 750 000 kronor. Observera, att det är långt
ifrån de 3 miljoner kronor som motionärerna har
kommit fram till.
Den årliga genomsnittliga kostnaden beräknar vi
till cirka 1 600 kronor per fastighet, vilket fordrar
en höjning av årsavgiften från 2 000 kronor till
2 600 kronor, det vill säga med cirka 600 kronor.
Vi menar att det finns två huvudalternativ. Det
ena är att bygga om den gemensamma tvanläggningen, det andra att avveckla den. Inom
båda dessa alternativ har den enskilda medlemmen många alternativ när det gäller val av
operatörer för tv, internet och telefoni.
Förslaget att flytta fram ett beslut om fibernät till
sommaren överensstämmer med ett av förslagen
i motionen från Lars-Erik Johansson och
Christer Nilsson. Därför hänvisar vi till vårt
tidigare yttrande över den motionen.
Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar:
att motionen anses besvarad.
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Styrelsens förslag till beslut i frågan om finansiering av
ombyggnaden av den nuvarande tv-anläggningen till fiber:
Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar:
att föreningen för ombyggnad av samfällighetsföreningens
nuvarande tv-anläggning till fiber ska uppta en checkkredit i
Handelsbanken på högst 1 750 000 kronor. Denna checkkredit
ska senare läggas om till ett lån i Stadshypotek på högst
1 750 000 kronor och
att Lars-Peter Jonsson i förening med Leif Houghton bemyndigas att företräda föreningen och teckna föreningen vid upptagande av nämnda checkkredit och lån, att underteckna erforderliga kontrakt och lånehandlingar, att kvittera lånevalutan
samt att disponera nämnda checkkredit, att för föreningens
räkning bestämma lämplig tidpunkt för omläggning av nämnda
checkkredit till lån i Stadshypotek och villkoren för detta lån
samt att i övrigt i alla avseenden företräda föreningen vid
upptagande av nämnda checkkredit och lån samt vid underskrift av alla därvid förekommande handlingar.
att investeringen i ombyggnaden av den nuvarande tvanläggningen till fiber ska lånefinansieras i sin helhet.
Investeringen beräknas medföra en årlig kostnad för ränta och
amortering på i genomsnitt cirka 1 600 kronor per fastighet.
Medlemmarnas årliga avgift till samfällighetsföreningen beräknas i genomsnitt för lånetiden komma att öka från 2 000 kronor
– vilket var avgiften för 2009 – till cirka 2 600 kronor per år,
det vill säga med cirka 600 kronor per år.
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