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GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • PM den 1 mars 2010

Om föreningens intäkter och kostnader
INTÄKTER

Den helt dominerande intäkten är medlemmarnas årsavgifter. Därtill
kommer ränteintäkter vissa år på någon tusenlapp.
Avgiften 1976, föreningens första år, var 275 kronor. Det senaste
året, 2009, var avgiften 2 000 kronor. Under åren däremellan har
avgiften både höjts och sänkts. Avgiften under de senaste tio åren
framgår av tabellen nedan.
Årsavgift per fastighet, 2000–2009, kronor
2000
2001
2002
2003
2004

1 500 kr
1 500 kr
1 800 kr
1 600 kr
1 600 kr

2005
2006
2007
2008
2009

1 600 kr
1 600 kr
2 000 kr
2 000 kr
2 000 kr

Summan av årsavgifterna 2009 var 146 000 kronor, alltså 73 fastigheter à 2 000 kronor.
KOSTNADER

Hälften av kostnaderna gäller tv: underhåll av tv-anläggningen,
visningsrätter och el.
Den näst största posten är trädgårdsunderhåll, det vill säga klippning
av gräs, ansning av träd och buskar samt löpande skötsel av samfällighetens gång- och cykelvägar. Övrigt underhåll gäller lekplatsen
och asfaltering av gång- och cykelvägarna.
Posten ”Övriga kostnader” innehåller försäkringspremier, sammanträdeskostnader, representation, kostnader för kontorsmaterial med
mera. Tabellen nedan visar kostnaderna för de senaste tio åren.
Kostnader 2000–2009, kronor och procent
Kostnadspost

Tv-anläggningen, visningsrätter, el*
Trädgårdsunderhåll
Övrigt underhåll
Övriga kostnader
Totalt
*därav
Underhåll av tv-anläggningen
Visningsrätter
El för tv-anläggningen
Tv totalt

Sammanlagt
för 10 år

Genomsnitt
per år

Genomsnitt per Procent
år och fastighet av totalt

720 000 kr
351 000
96 000
106 000
1 273 000 kr

72 000 kr
35 100
9 600
10 600
127 300 kr

986 kr
481
132
137
1 744 kr

222 000
443 000
55 000
720 000

22 000
44 300
5 500
71 800

301
607
75
983

56 %
28
8
8
100 %

17 %
35
4
56 %

Gyllerods samfällighetsförening • Intäkter, kostnader och resultat 1976–2009
År

Intäkter			
Medlems- Övriga
Summa
avgifter
intäkter
intäkter

Kostnader								
Resultat
Underhåll Underhåll Övrigt
Underhåll Visnings El för
Övriga
Summa
trädgård lekplats underhåll av tv-anl. rätter tv tv-anl.
kostnader kostnader

1976
1977
1978
1979
1980

20
22
24
25
19

1
2
2
3
7

21
24
26
28
26

0
5
15
19
19

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
2
0
1
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

4
6
5
5
3

4
13
20
25
25

17
11
6
3
1

1981
1982
1983
1984
1985

20
13
19
20
26

8
5
3
3
4

28
18
22
23
30

19
17
35
19
21

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
6
1
4
6

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

5
3
3
2
3

26
45
40
26
30

2
–27
–18
–3
0

1986
1987
1988
1989
1990

31
26
31
50
105

3
3
3
2
7

34
29
34
52
112

21
25
1
6
21

0
3
0
0
0

0
0
0
0
0

2
7
65
2
224

0
0
0
0
0

1
1
1
1
2

4
4
9
9
8

28
40
76
19
255

6
–11
–42
33
–143

1991
1992
1993
1994
1995

72
65
65
55
55

4
4
5
4
4

76
69
70
59
59

40
35
42
20
32

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

20
2
3
30
23

0
0
0
0
0

3
2
2
3
3

9
3
7
6
4

72
43
54
59
63

4
26
16
0
–4

1996
1997
1998
1999
2000

110
88
73
146
110

3
1
1
0
1

113
89
74
146
111

21
19
18
43
56

0
0
9
0
0

19
0
0
67
0

22
9
22
0
6

18
33
33
32
28

3
3
3
3
3

7
5
8
11
7

90
69
93
156
100

23
20
–19
–10
11

2001
2002
2003
2004
2005

110
131
117
117
146

1
1
0
0
0

111
132
117
117
146

31
25
27
43
27

0
22
0
61
0

0
0
0
7
0

11
11
3
24
53

37
45
45
45
44

4
4
6
5
6

8
9
9
12
12

91
116
90
197
142

20
16
27
–80
4

2006
2007
2008
2009

117
146
146
146

0
0
0
0

117
146
146
146

28
30
47
37

0
0
0
0

4
2
0
0

26
25
46
17

49
51
49
50

6
6
9
6

10
10
10
19

123
124
161
129

–6
22
–15
17			

Kommentarer till tabellen
1981		Detta år bokfördes kostnader för markskötsel med 55 996 kronor som
		avsåg tre år: 1979, 1980 och 1981. I tabellen har beloppet fördelats
		med en tredjedel för vart och ett av åren.
1983		Detta år bokfördes kostnader för markskötsel med 18 116 kronor som avsåg
		1984 och 19 418 kronor som avsåg 1984. I tabellen har det första beloppet
		förts till rätt år.
1987		Detta år bokfördes kostnader för markskötsel med 20 713 kronor som avsåg
		1986 och 24 551 kronor som avsåg 1987. I tabellen har det första beloppet
		förts till rätt år.
1984		Av beloppet för Underhåll trädgård ingår 18 116 kronor som avsåg skötsel av
		mark 1983.
1992		Detta år upptogs kostnaderna för skötsel av mark och tv i en klumpsumma på
		37 079 kronor i bokslutet. I tabellen har beloppet fördelats med 35 000 kronor på
		Underhåll trädgård och 2 079 kronor på Underhåll tv-anl. efter en uppskattning med
		utgångspunkt från omkringliggande år.
1995		Inköp av snöslunga 6 650 kronor ingår i Underhåll trädgård.
1996		Renovering asfaltytor 18750 kronor ingår i Övrigt underhåll.
1999		Renovering asfaltytor 93 116 – 30 000 = 63 116 kronor ingår i Övrigt underhåll.
		Beloppet 30 000 kronor är ett bidrag till asfalteringen från Höganäs kommun.

Uppdaterad den 1 mars 2010
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GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Dansk tv släcker sina
analoga sändningar
Gylleröd den 25 augusti 2009
föreningens kanalutbud omfattar i dag
tretton kanaler, två av dessa är dr1 och dr2.
Danmark går över till digitala sändningar den
31 oktober, och det skulle krävas ombyggnad av
Gylleröds tv-anläggning för att ta emot dessa
sändningar.
Enligt Litas ab, som sköter underhållet av
tv-anläggningen, skulle ombyggnaden kosta
uppskattningsvis 25 000 kronor.
Styrelsen har beslutat att inte göra denna
ombyggnad. Beslutet innebär att dr1 och dr2
försvinner ur föreningens tv-utbud.

+
styrelsen diskuterade frågan ingående vid
mötet den 19 augusti. Några faktorer som vi
anser talar emot att bygga om tv-anläggningen
för de danska tv-sändningarna är följande:
• Beslutet på årsmötet i mars 2008. Det
innebar – som vi tolkar det – att den nuvarande
anläggningen får tjäna ut och att föreningen
ska hålla nere kostnaderna för underhåll och
förbättringar. Enligt vår mening var beslutet
långsiktigt och bindande för kommande styrelsers behandling av tv-frågan.
• Andra lösningar. Antalet medlemmar som
har en egen parabolantenn eller tar emot tvsändningar via bredband ökar. En beräkning
2008 visade att det var cirka 15 fastighetsägare
som inte använde sig av föreningens nät. Sedan
dess har bredbandslösningen blivit populär,
och det är troligt att antalet i dag är minst det
dubbla.

• Ekomin. Kostnaderna för tv-anläggningen är
höga. Under 2008 kostade underhållet 46 000
kronor och visningsrätterna gick på 49 000 kronor, sammanlagt 95 000 kronor. Detta motsvarade 59 procent av föreningens totala kostnader
på 161 000 kronor, en andel som har ökat under
årens lopp.
Det som framför allt talar för en ombyggnad
är att många medlemmar sedan länge är vana
vid att titta på de danska kanalerna – som de
uppskattar, även om bildkvaliteten emellanåt
inte har varit så bra.
frågor och synpunkter? Ta gärna kontakt
med någon av oss i styrelsen. Kontaktuppgifter
finns på föreningens anslagstavla och på hem
sidan, www.gyllerod.se.
Styrelsen

Utred fibernät nu!

Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens tv-anläggning den 24 oktober 2009
Bakgrund till stämman 2
Därför är formalia viktiga 3
Gylleröds tv-enkät 4
Den nuvarande anläggningen: Så fungerar den 6
En egen lösning ... med parabolantenn 8
En egen lösning ... med bredband 10
Fibernät – något för oss? 12
Motion till stämman 14
Styrelsens yttrande över Åke E Anderssons
motion: Utred fibernät nu! 15

Gylleröds samfällighetsförening
den 15 oktober 2009
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Bakgrund till stämman
styrelsen beslöt i augusti att inte
bygga om den centrala tv-anläggningen för dr1 och dr2. En ombyggnad som enligt uppgift skulle
kosta cirka 25 000 kronor.
På årsmötet i mars 2008 behandlades tv-frågan. Den hade föreberetts
av ett par arbetsgruppers som redovisade olika alternativ. Kontentan av
diskussionen, som vi uppfattade den,
vara att den nuvarande anläggningen skulle få tjäna ut och att föreningen skulle hålla nere kostnaderna
för underhåll och förbättringar.
Några medlemmar har kritiserat
styrelsens beslut; de vill kunna se
dansk tv även efter den 31 oktober. Det har också påpekats att det
beslut som stämman 2008 fattade
inte var korrekt, eftersom ärendet
saknades i kallelsen.
Efter att ha gått igenom kallelsen
och protokollet från stämman 2008,
håller vi med om att beslutet hade
formella brister.
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Vi har kallat till den här extra stämman för att bringa klarhet i tvfrågan. Syftet är att få ett beslut om
anläggningens fortsatta inriktning
som är väl förankrat bland föreningens medlemmar. Välkomna!
Styrelsen

Förslag till 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 		
och röstlängd
5. Godkännande av kallelsen till 		
stämman
6. Styrelsens förslag till dagordning
7. Presentation av inkomna motioner
8. Samfällighetens tv-anläggning. 		
Diskussion och beslut om anläggningens fortsatta inriktning
9. Övriga frågor

Därför är formalia viktiga
i de flesta föreningssammanhang
behöver man inte hålla så hårt på det
formella. Men i en samfällighetsförening är det på ett annat vis. Varje
beslut måste till punkt och pricka följa
stadgarna och Lagen om samfällighetsföreningar.
Orsaken till detta är att ett majoritetsbeslut på en stämma blir bindande för
samtliga medlemmar. Ett stämmobeslut till exempel om upprustning av en
lekplats eller reparation av en förenings
gångvägar innebär att alla medlemmar får vara med och betala, även de
som röstade emot upprustningen eller
reparationen.
I det följande beskriver vi några formella saker som är viktiga att alla känner
till inför den aktuella stämman.

Flera delägare

Den som äger ett hus har en röst. Om
flera personer äger ett hus – och alla
inte är med på stämman – måste den
som är på mötet ha fullmakt från de
frånvarande delägarna för att få rösta.

Så räknas rösterna

Utgångspunkten är en medlem–en röst.
Men om en medlem begär det, ska
stämman rösta enligt den så kallade andelstalsmetoden. Då har den som äger
två fastigheter, två röster.

Fullmakt

Röstning kan ske genom ombud. Ett
ombud kan bara företräda en medlem.
Ombudet behöver inte vara medlem
i föreningen. Begränsningen till en
fullmakt gäller inte fullmakter från
delägare. Styrelsen har en blankett
för fullmakt, se kontaktuppgifter på
baksidan.
Föreningens uppgifter

Gylleröds samfällighetsförening bildades
genom ett anläggningsbeslut i januari 1975.
Föreningens kärna beskrivs så här i detta
beslut:
Gemensamhetsanläggning ska inrättas
och bestå av lekplatser, förbindelseleder
(gångvägar) och centralantennanläggning för television och radio.
Om en väsentlig förändring skulle göras i
föreningens uppgifter, till exempel om tvanläggningen skulle läggas ned, fordras att
Lantmäteriet gör en ny förrättning och fattar ett nytt anläggningsbeslut.
Om föreningen däremot skulle besluta att
bygga om centralantennanläggningen till
fibernät, krävs ingen ny förrättning. Det
betraktar Lantmäteriet som en anpassning
till den tekniska utvecklingen. Se vidare
sidan 12–13 om fibernät.
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Gylleröds tv-enkät
Deltagandet i enkäten har varit högt. Det är 67 av 73 medlemmar som har svarat. Cirka 60 procent av hushållen ser tv enbart
via Gylleröds anläggning, medan omkring 40 procent har skaffat
parabol eller bredbands-tv. Tolv medlemmar anser att bildkvaliteten för det mesta är dålig eller mycket dålig. Men omkring
hälften av alla tycker att den är bra eller mycket bra.
Fråga 1. Vad gäller för er? Kryssa bara för ett alternativ.
42		
5
1
18
		
1
6
73

Vi tar enbart emot tv-sändningar via Gylleröds tv-anläggning (A)
Vi tar enbart emot tv-sändningar via vår egen parabolantenn (B)
Vi tar enbart emot tv-sändningar via bredband (C)
Vi tar emot tv-sändningar både via Gylleröds tv-anläggning och vår
egen lösning (parabol eller bredband) (D)*
Saknar tv
Ej svar
Totalt antal medlemmar

* Andelen Gylleröds Tv varierar i svaren enligt följande: 0, 5, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
20, 25, 30, 50, 50, 50, 60, 80 och 90 procent.

Fråga 2. Vad anser ni om bildkvaliteten? Kryssa för det påstående
som ni tycker stämmer bäst med er uppfattning.
A
Bildkvaliteten är för det mesta mycket bra
Bildkvaliteten är för det mesta bra
Bildkvaliteten är ibland bra, ibland dålig
Bildkvaliteten är för det mesta dålig
Bildkvaliteten är för det mesta mycket dålig
Ej svar
Totalt

B**

5
2		
15			
14
1		
2			
4		
1
2
2
42
5
1

** Svaren i dessa undergrupper bör tolkas försiktigt, eftersom några medlemmar
har uppfattat att frågan gäller program via Gylleröds tv-anläggning.
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C** D**
1
6
6
4
1
18

Fria kommentarer i grupp a

bara fungerar på svt2 och inte på någon
av de andra kanalerna. Dessutom kan bilden varma sommardagar vara bedrövlig.

Vi anser att föreningens tv-anläggning
skall läggas ned. Det mot bakgrund av:
(1) den snabba tekniska utvecklingen
som inte kan mötas av Gylleröds tv-anläggning. (2) Kostnaden av cirka 106 000
kronor 2008, och budget 75 000 kronor
2009. (3) Många Gyllerödsbor i dag har
abonnemang på annat håll – parabol/
Boxer etcetera.

Bildkvaliteten är för det mesta bra utom
på Tv3 och de danska sändningarna. Vi
vill ha centralantennen kvar om de danska
kanalerna kan behållas till den kostnad
som angetts.

Vissa kanaler dåliga; Tv3, Tv5 speciellt
dåliga.

Ljudkvaliteten är ofta mycket dålig på
vissa kanaler. I synnerhet Tv3, Discovery
och cnn.
Anser det önskvärt att bibehålla (om
möjligt för vettig kostnad) de två danska
kanalerna som tillsammans med cnn
kompletterar och kompenserar för svt:s
ofta mediokra utlandsnyhetsbevakning;
Tv4 ej mycket bättre. Ser fram emot
fruktbara diskussioner!
(1) Kolla om du har rätt antennuttag.
Annars byt. Detta ger en ok bild. (2)
Gemensam anläggning till minimal
kostnad. Utbudet ska bara vara Tv1, Tv2,
Tv4, Barnkanalen och Kunskapskanalen.
(3) Större utbud fixar var och en själv: Tv3,
sport, film etcetera. Tjänster finns både
via bredband och parabol. (4) Framtiden
är stadsnät. Var står Höganäs i denna
fråga? I Nyhamnsläge dras det fram i dag.
Vad är läget för Mölle? Detta kan säkert
Höganäs Energi svara på.
Mitt svar angående bildkvaliteten (för det
mesta mycket dålig) baseras på att text-Tv

Svaret på frågan om bildkvalitet (ibland
bra/ibland dålig) avser framför allt Dr1
och Dr2, men ibland även Eurosport.
Vi tittar bara på Tv1, Tv2, Tv4 samt Dr1
och Eurosport.

Fria kommentarer i grupp b–d

Dr1, Dr2 och även Tv3 har för det mesta
mycket dålig eller ingen bild alls.
De danska kanalerna (centralantennen)
har så gott som hela tiden haft dålig bild.
Vore kul med danska kanaler!
Bildkvaliteten är för det mesta mycket
dålig, gäller Gylleröds tv-anläggning.
Skrota Gylleröds tv-anläggning. Kostar
för mycket pengar.
För vår del så kan Gyllerödsanläggningen
gärna skrotas.
Jag anser att man inte ska lägga för stora
summor på andra kanaler än de ”obligatoriska”, svenska plus kanske Dr1 och Dr2.
Jag tittar inte på dansk Tv, så mig berör
inte den diskussionen, men eftersom man
ändå inte får in de kanalerna via satellit,
så kan det ju vara berättigat att ta in dem
via vår anläggning. +
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Den nuvarande anläggningen:

Så fungerar den
när gylleröd planerades var Skånska
Cementgjuteriet angeläget om att
inte förfula området med antenner på
varje hustak. Det skulle bli ett extra fint
område. Därför beslöt man att ha en
central anläggning med kabel till alla hus.
Denna typ av centralanläggning för radio
och tv hade börjat dyka upp i början av
sjuttiotalet, så Gylleröd var inte det enda
området med en sådan lösning.
Från starten 1975 kunde medlemmarna
se tv1, tv2 och dr1. Tio år senare, alltså i
mitten av 1980-talet, låg nya kanaler i tiden och många medlemmar började fråga
om det inte gick att få flera kanaler.

Parabolprojektet

Föreningens stora parabolprojekt genomfördes 1989–1990. Då byggdes två stativ
för parabolantenner, en tv-bod sattes upp
ovanför Håven och ny elektronisk utrustning anskaffades. En del förbättringar ute
i kabelnätet fick också göras.
Kostnaderna för projektet blev totalt cirka
350 000 kronor, vilket föreningen finansierade med dels en extra uttaxering på
2 800 kronor per medlem, dels överskott
från tidigare år.
De ursprungliga kanalerna kompletterades genom parabolprojektet med följande
6

kanaler: bbc, Discovery, Eurosport, mtv,
Nordic och tv3, vilket byggde på en enkät
om vad medlemmarna ville ha. Något år
senare visade det sig att kabelnätet var
bättre än väntat, och ytterligare två kanaler lades till: Sky One och tv4.

Utbud contra efterfrågan

Alltsedan utökningen av antalet kanaler
i början av 1990-talet har sammansättningen diskuterats. Kritik från medlemmarna, bland annat mot att golf saknades
i utbudet, fick styrelsen att 2002 göra en
enkät om tittarvanor och önskemål.
Kontentan blev att uppsättningen av
kanaler stämde rätt väl med vad medlemmarna ville ha. Utbudet i dag omfattar
tretton kanaler. Det har i stort sett varit
samma kanaler sedan parabolprojektets
dagar för snart 20 år sedan.

Kopparkabel

Kabelnätet består av koppartråd överdragen med plast. Den här så kallade
koaxialkabeln ligger nedgrävd direkt i
jorden. Ju fler kanaler som sänds i ett nät
av det här slaget, desto sämre blir bildkvaliteten. Enligt Litas, det företag som
underhåller vår anläggning, är dagens
tretton kanaler maximum.

Att reparera och utveckla

Föreningens anläggning är känslig för
väder och vind. När det stormar kan inställningen av antennerna rubbas, och det
har till och med hänt att en antennmast
brutits av och att ett parabolstativ har
knäckts. På sommaren brukar bildkvaliteten bli sämre när det är varmt och soligt.
Nya kanaler, övergång till digitala
sändningar med mera har under årens
lopp krävt ny utrustning och anpassning av den gamla. Det finns i dag ingen
utrustning i tv-boden fanns där när den
byggdes – allt är utbytt.
Kostnaderna för underhåll och förbättringar uppgick 2008 till 46 000 kronor.
Under perioden 2004–2008, alltså de
senaste fem åren, var den genomsnittliga
kostnaden per år 30 000 kronor.

Ökande kostnader

Från och med 1996 har föreningen varit
tvungen att betala för rätten att sända
programmen vidare till medlemmarna.
Det första året var det 18 000 kronor, men
beloppet steg snabbt och ligger i dag på
drygt 50 000 kronor per år.
De sammanlagda kostnaderna för tvanläggningen uppgick 2008 till 104 000
kronor, vilket motsvarade cirka 65 procent
av föreningens totala kostnader.
Styrelsens budgetering av tv-kostnaderna
har sällan stämt. Det hänger ihop med
att en skada eller ett fel kan uppstå
alldeles oväntat – som fordrar reparation

omedelbart. Ibland gör också kanalerna
tekniska förändringar – utan någon längre
förvarning – som leder till att föreningens
utrustning måste moderniseras.

Varierande kvalitet

På anläggningens minussida finns alltså
kostnaderna och oförutsägbarheten. Men
den allvarligaste bristen gäller ändå bildkvaliteten som varierar väldigt mycket.
En del medlemmar har en bra bild medan
andra har en dålig bild. Ibland är bilden
utmärkt i hela Gylleröd på till exempel
svt1, medan den vid andra tillfällen är
mycket sämre på samma kanal. Variationen gäller också i hög grad olika kanaler.
Mottagningen av svt1, svt2 och tv4
är ofta bra, medan cnn och dr2 för det
mesta är sorgebarn.
Det är inte bara bildkvaliteten som brister. Ljudkvaliteten är också dålig på vissa
kanaler, mottagare och tider. Ett annat
bekymmer är de textade programmen.
Flera medlemmar kritiserar att bara halva
ord visas i rutan, vilket gör att det nästan
inte går att läsa texten. +

”

En del avbrott har dessvärre skett
men inga direkta haverier. Vi är uppmärksammade på att anläggningen på grund av ålder
när som helst behöver moderniseras. I väntan
på ny teknik och så länge den fungerar tillfredsställande vill styrelsen tills vidare avvakta
i denna fråga.”
		

● Ur verksamhetsberättelsen 2002
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En egen lösning ...

... med parabolantenn
dålig bild och ett stort golfintresse avgjorde när Ingrid och
Sune Eriksson, Garngränd 11,
skaffade abonnemang hos Viasat
och satte upp en parabolantenn
på husgaveln mot söder.
– I dag har vi tre tv-apparater,
men det är bara på en av dem
som vi kan ta in Viasatkanalerna.
På de andra mottagarna har vi
enbart Gylleröds kanaler, säger
Ingrid.
Genom Viasat kan Ingrid och
Sune se bortåt 30 kanaler, men
i praktiken tittar de på betydligt färre.
För Sune är golfkanalen en favorit, och
Ingrid uppskattar bland annat tv4+
som visar tv-serier och filmer.

Jämför bildkvaliteten

När de tittar på sin platt-tv en trappa
upp kan de växla mellan Viasat och
Gylleröd. Eftersom en del kanaler finns
i båda utbuden, bland annat svt1 och
cnn, är det lätt att jämföra bildkvaliteten. Den är klart bättre med parabolen.
För till exempel cnn är skillnaden stor.
Bilden från Viasat är skarp med fina
färger, medan bilden via Gylleröds anläggning är grovkorning och flimrande.
8

Det var i november 2006 som familjen
tecknade sig för Viasat hos Perfekt
Euronics i Höganäs. Avtalet hade 24
månaders bindningstid; det förlängs
automatiskt om det inte sägs upp.
Priset för det så kallade Viasatpaketet
var 1 995 kronor. Det innehöll parabolantenn inklusive montering, digitalbox
med fjärrkontroll och installation av
hela systemet. Ledningsdragningen blev
krångligare än normalt, och för extraarbetet debiterades 356 kronor. Summa
startutgifter: 2    593 kronor.
Erikssons hyr ett parabolkort för 598
kronor per år. De har ett kanalpaket
som kostar 2 868 kronor per år. I det in-

går numera inte golf – vilket det gjorde
från början – så för golfkanalen tillkommer 594 kronor per år. Summa löpande
utgifter: 3    462 kronor per år eller 289
kronor per månad.

Systemet är pålitligt

Ingrid säger att det mycket sällan är
något krångel med Viasat.
– Jag får tänka efter för att komma på
om det har varit
någonting. Jo ...
en gång hände
det faktiskt
att vi inte fick
in Viasat. Då
ringde jag till
kundtjänst, och
där fick jag rådet
att dra ut kortet
och sätta in det
igen. Det gjorde
jag, och sen
fungerade det!
Efter det har
jag inte behövt
ringa mer.
Ingrid demonstrerar hur den stora
tv-mottagaren fungerar när hon ska
titta på parabolkanalerna. Hon har två
fjärrkontroller. Den ena för att slå på
tv-apparaten och den andra för att
styra digitalboxen.
Hon bläddrar mellan kanalerna och

det går fort; väntetiden är kort innan
en ny kanal dyker upp i rutan. Nederst
på skärmen står det vilken kanal som
visas för tillfället, vad programmet heter,
hur länge det pågår, vilket program
som följer och några andra uppgifter.
Tekniken är användarvänlig och det är
lätt att orientera sig i det stora programutbudet.
För att komplettera bilden: Ingrid och
Sune har en bredbandsanslutning för
sin dator. Den
går via telejacket
och är så stor
som Teliasystemet tillåter, det
vill säga 12–24
megabit per sekund in och 1–2,5
megabit ut.* Telias pris för detta
är 359 kronor per
månad, alltså
4 308 kronor per
år. +

Ingrid hälsar att ni gärna får höra av er
till henne om ni har några frågor.
Telefon 042-34 79 34 eller e-post
ingrid.s.e@hotmail.com
* Den uppnådda hastigheten är i praktiken
lägre: under 10 megabit nedströms (in) och
under 1 megabit uppströms (ut).
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En egen lösning ...

... med bredband
många gånger under de senaste åren
har Gunnar Gustafsson, Sillgränd 47,
förargat sig över Gylleröds tv-anläggning. Han är mycket sportintresserad
och tyckte att det var illa att Eurosport
fungerade så dåligt, ibland till och med
inte alls. Det här gjorde att han en
gång missade viktiga sändningar från
Olympiaden.
Gunnar, liksom Per Andersson, hade
vid flera tillfällen vänt sig till styrelsen
med skrivelser för att påtala det dåligt
fungerande och begränsade tv-utbudet
– utan resultat. Men han skjuter in att
de befintliga kanalerna för närvarande
fungerar på ett godtagbart vis. Gunnar
är golfspelare och önskade kunna se
golftävlingar i tv.

regionala sändningar under vissa delar
av dygnet.
På andra våningen står Gunnars stora
tv-apparat. Den tänker han byta till
en ny, platt mottagare, men det är inte
bråttom. Apparaten fungerar oklanderligt och bilden blev så mycket bättre
när han gick över till tv via bredband
att det känns onödigt att rusa iväg och
köpa nytt.
– Jag har faktiskt två apparater. En
urgammal står intill köket. Den är helkass, och ligger utanför mitt nya system,
men den duger för att kolla om det är
någonting avgörande som händer i en
match, till exempel när Sverige spelar
landskamp i fotboll.

I oktober 2008 bestämde han sig och
beställde Telias bredband. I ett slag fick
han det tv-utbud han ville ha, med
perfekt bild dessutom. Hole-in-one!
skulle han ha ropat om det varit på
golfbanan.

På båda tv-apparaterna går det att se
sändningarna från Gylleröds centrala
anläggning, men det är någonting som
han aldrig gör när han är på ovanvåningen, bara i köket. Han uppskattar att
det blir omkring 10 procent tv-tittande
via Gylleröds tv och 90 procent via
bredband.

– Det blev en stor förbättring. Jag har
nitton kanaler att välja på inklusive
Viasat Golf. Till det kommer lokala och

Att installera bredbandet vållade inte
Gunnar några större svårigheter. Med
Telias instruktioner klarade han det

Perfekt bild
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”

Det blev en
stor förbättring

mesta själv, men ett par grannar
gav honom också ett handtag.
När Gunnar gick över till bredband betalade han ett engångsbelopp på cirka 1 000 kronor. I det
ingick en digitalbox med fjärrkontroll och den utrustning som
behövs för ett trådlöst nätverk för tv
och dator. På köpet fick han en digitalkamera och en digital fotoram.

Bättre internet

Datorn ja, med den nya anslutningen
till bredband fick Gunnar en bättre
anslutning till internet än han hade
haft tidigare då telefonledningen blev
blockerad.
– Jag valde ett av de beskedligare alternativen. På papperet är hastigheten 1,52
megabit per sekund in, men i praktiken
är den lägre. Ändå är det en stor förbättring för mig.
– Internet har fungerat väl. Jag har inte
alls haft något trubbel med anslutningen till webben.
När Gunnar började med bredband för
ett år sedan hade han ett separat abon-

nemang på ett kanalpaket från Telia och
ett separat avtal för internet.
I maj sade han emellertid ja till ett
erbjudande från Telia om att få tv,
internet och telefon för 299 kronor
per månad, och sedan dess är det detta
belopp som han betalar. Viasat Golf
kommer därutöver med 99 kronor per
månad. Totalt betalar han alltså 398 kronor per månad för sin elektroniska trio,
och på ett år blir det 4 776 kronor. Men
sedan tillkommer den rörliga kostnaden
för telefonsamtal som i Gunnars fall
brukar ligga omkring 275 kronor per
månad.
– Det enda jag inte gillar är att dom
skickar två olika fakturor, en för telefonen och en annan för tv och internet.
Men det ska visst bli en ändring. Betalningen sker via autogiro, så den vållar
mig inget besvär. +
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Fibernät – något för oss?
fiberoptikens fader, Charles Kao,
belönas i år med Nobelpriset i fysik. Det
var han som 1966 kom på hur man kunde
skicka ljussignaler över långa avstånd.

ett stadsnät. De flesta anslutningarna har
hittills skett i själva tätorten, men nätet är
utbyggt mer än så, bland annat till Mölle.
Stadsnätet löper strax intill Gylleröd.

Före fibertekniken var det koppar som
gällde. I dag rör sig enorma datamängder
med ljusets hastighet. Fiberoptik är en del
av det som brukar kallas it-revolutionen.

Styrelsen har haft kontakt med Eleshults
samfällighetsförening i Nyhamnsläge.
Området består av 104 villor och har stora
likheter med Gylleröd. Det är byggt samtidigt och föreningens problem med den
centrala tv-anläggningen är likadana.

I Sverige började man att bygga fibernät i
stor skala på 1990-talet och i dag går det
mesta av tv, data och telefon den vägen.
I städerna finns det numera fiberkabel
framdragen till de flesta husen. Städerna
är i sin tur sammankopplade med fiberkabel som löper kors och tvärs över landet.

Snabbare kommunikationer

Med fiber blir kommunikationen på
webben mycket snabbare än med bredband via telejacket. Det är bra för den
som behöver skicka eller ta emot datatunga dokument, till exempel den som
arbetar hemifrån eller för hobbyfotografen som ofta skickar bilder över internet.
När det gäller telefon och tv är fiber
minst lika bra som den traditionella
tekniken. Och i framtiden kan man räkna
med att fiberoptik ger möjlighet till nya
tjänster som i dag bara kan anas, till exempel larm och övervakning av hus.
Även små tätorter börjar kunna dra nytta
av den nya tekniken. Höganäs Energi
och Öresunds Kraft står tillsammans för
12

På en extrastämma i maj beslöt föreningen att bygga om sin tv-anläggning.
Installationen av ett fibernät startade i
september och i november ska allting vara
klart. Föreningen kommer att äga nätet –
som ansluts till stadsnätet.
I Lerberget har flera samfällighetsföreningar redan gått över till fibernät, bland
annat en förening med 171 hus.

En skiss för Gylleröd

Mot bakgrund av Nyhamnsläges och
Lerbergets erfarenheter av fibernät – och
med information från Öresunds Kraft,
Lantmäteriet och många andra – kan vi
i grova drag beskriva vad det skulle innebära för Gylleröd att bygga om till fiber.
Den nuvarande centrala punkten ovanför
Håven skulle vara kvar. Den nya utrustningen placeras i den befintliga tv-boden,
och nätet byggs därifrån. Fiberkabeln
läggs i plaströr som grävs ned en halvmeter. Det behövs en öppning i marken på

Bilderna är från Nyhamnsläge.

15 centimeter. Man gräver helst i grönytor
för att hålla nere kostnaderna.
Entreprenören drar fiberkabeln ända in i
vardagsrummet. I dennes jobb ingår också
att sätta upp den utrustning som behövs
i varje hus för att ansluta tv-mottagare,
datorer och telefoner. Systemet tillåter
upp till fyra tv-apparater.

Ansvaret för underhållet

Föreningen äger fibernätet och Öresunds
Kraft äger utrustningen. Det gäller både
den utrustning som finns i tv-boden och
i varje hus. Bolaget ser till att utrustningen fungerar och står för allt underhåll.
Föreningens årliga besparing blir uppskattningsvis 30 000–50 000 kronor.
Ett nytt fibernät i Gylleröd är som en
motorväg. Alla har tillgång till den, men
var och en väljer bil. Varje medlem bestämmer vilken operatör för tv, data och
telefon som hon eller han vill ha. I kommunens stadsnät finns det för närvarande
sex olika operatörer att välja emellan för
internet och fyra leverantörer av tv. Den
enskilde tecknar ett avtal med den valda
operatören och betalar till denne för
tjänsterna. De kostnader på cirka 50 000
kronor per år som föreningen i dag har
för visningsrätter faller bort.
Eftersom ett stadsnät är ett öppet nät blir
det konkurrens mellan de olika operatö-

rerna. Priserna på abonnemangen pressas.
Besparingens storlek blir olika för olika
hushåll, och därför behöver styrelsen
göra kalkyler för några typfall. När det
gäller tv kan den enskilde medlemmen
välja kanaler efter intresse. Allt går att få,
till exempel danska och norska kanaler,
liksom nyheter, film och underhållning.
Den totala kostnaden för fibernätet blir
i Nyhamnsläge 17 300 kronor per hus.
Medlemmarna kan välja emellan att betala beloppet kontant eller att betala 1 500
kronor per år. För att finansiera det senare
har föreningen tagit ett banklån. En plusfaktor är att ett hus med fiberanslutning
troligen är mer värt när det säljs.
Det är troligt att kostnaden för ett fibernät i Gylleröd skulle hamna på ungefär
samma nivå som i Nyhamnsläge, alltså
17 000–20 000 kronor per hus. Men för
att veta säkert krävs anbud. Hela den
ekonomiska frågan fordrar en närmare
undersökning innan föreningen tar ställning till fiber.
En positiv sak är att konkurrensen mellan
företag som bygger fibernät för närvarande är stor; lågkonjunkturen har drabbat
även den branschen. Om föreningen ska
satsa på fibernät, är det just nu ett bra
läge. +
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Motion till stämman
Till Styrelsen för Gylleröds samfällighetsförening

Undertecknad vill föreslå en ändring
i dagordningen för extramötet den
24 oktober 2009 samt lämna nedanstående motion i tv-frågan, som
ett konkret motbud till styrelsens
tidigare redovisade beslut.
Ändring Jag föreslår att dagordning-

en ändras så, att frågan om motioner
i tv-frågan anmäls före den allmänna diskussionen om tv-ärendet, så
att alla förslag kan finnas på bordet
innan beslut tas. Med andra ord att
punkt 4 och 5 skiftar plats.
Motion Undertecknad vill föreslå

stämman att fatta följande beslut:
1. Styrelsens beslut av den 19 september upphävs.
2. Styrelsen får i uppdrag att omedelbart (med hänsyn till den knappa
tidsfristen) säkerställa att samfälligheten även i fortsättningen i sitt utbud till medlemmarna kan erbjuda
de danska kanalerna.
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Anbud på ombyggnad bör tas in
från minst två håll. Ett tak för kostnaderna har redan lagts av nuvarande operatör, 25 000 kronor. Detta
bör inte överskridas. Kostnaderna
bör till sin huvuddel kunna täckas
av fonderade medel, eventuellt med
en lägre extra medlemsavgift under
nästa år.
3. Styrelsen får i uppdrag att till
nästa årsmöte (mars 2010) utreda
möjligheten och kostnaderna för att
bygga om och utveckla vår centralanläggning, kanske med övergång
till fiberoptik. En sådan investering
bör kunna kostnadsberäknas så att
kostnaderna slås ut över en flerårsperiod.
Gylleröd den 18 september 2009
Åke E Andersson
Garngränd 9

Styrelsens yttrande över Åke E Anderssons motion:

Utred fibernät nu!
det har gått mer än 30 år sedan
samfällighetens tv-anläggning togs i bruk
– en lång tid i den digitala tidsåldern. År
1975 kändes tre kanaler lyxigt, i dag finns
det väldigt många att välja på, och nya
kommer hela tiden till. Begränsningen till
tretton kanaler tillgodoser inte medlemmarnas skiftande intressen.
Gylleröds kabelnät är dyrt i drift och inte
att lita på. Ledningarna och utrustningen
är sliten, och fel uppstår utan förvarning.
Bildkvaliteten är varierande från tid till
annan, mellan medlemmarna och mellan
de olika kanalerna.
Systemet med vidaresändning av program
i ett kabelnät innebär att föreningen får
betala visningsrätter, och dessa kostnader
har ökat snabbt för att i dag ligga på drygt
50 000 kronor per år.
Vår slutsats är klar: Den nuvarande tvanläggningen har snart tjänat ut. Det kostar för mycket att underhålla ett gammalt
system som den tekniska utvecklingen har
sprungit ifrån.
Vi anser att det vore slöseri att lägga
medlemmarnas pengar på att utveckla anläggningen. Därför kan vi inte instämma
i förslaget i Åkes motion att systemet ska
anpassas för att kunna ta emot de nya,
digitala sändningarna av dr1 och dr2.

Som vi ser det står föreningen inför två
alternativ:
a. Den nuvarande anläggningen läggs

ned inom ett eller två år. Medlemmarna
skaffar egna lösningar, till exempel med
parabol eller bredband, se sidan 8–11.
I samband med nedläggningen begär
föreningen en ny förrättning av Lantmäteriet för att få en ändring i anläggningsbeslutet, se sidan 3.

b. Föreningen bygger om den nuvarande
anläggningen till fiberoptik. Det nya nätet
ansluts till stadsnätet, se sidan 12. I detta
alternativ behövs ingen ändring i anläggningsbeslutet.

Vi föreslår att extrastämman beslutar

att avslå punkt 1 och 2 i Åke E
Anderssons motion,

att ge styrelsen i uppdrag att omgående
utreda alternativ b, det vill säga en ombyggnad av samfällighetens anläggning
till fibernät. Syftet med uppdraget är att
få fram ett underlag som gör det möjligt
för föreningen att välja mellan de två
alternativen, och
att Åke E Anderssons motion därmed
anses besvarad.
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V

ad ska hända med samfällighetens centrala
tv-anläggning? Styrelsen menar att den
antingen ska läggas ned eller byggas om till fibernät.
Avveckla eller utveckla, alltså.
Men är fibernät realistiskt? Denna och flera
andra frågor belyser vi i det här häftet.
Nu eller aldrig, tänkte han.
Och så valde han aldrig.
Blandaren 1974

Hör gärna av er till oss i styrelsen:

Leif Houghton, 788 08, leif.houghton@telia.com
Lars-Peter Jonsson, 34 73 52, fyrserveringen@gmail.com
Sven Stedt, 34 79 39, sven.stedt@helsingborg.se
Christer Wallentin, 34 72 13, christer.wallentin@bredband.net
Det här häftet, liksom en hel del annan information om
samfällighetsföreningen, finns på hemsidan www.gyllerod.se

●●● Tack till följande personer som har gett viktiga bidrag till häftets innehåll: Linda Adler,
Åke E Andersson, Pelle Christiansson, Ingrid Sundlöf-Eriksson, Gunnar Gustafsson, Erling
Hansson, Lennie Jansson, Kenneth Klang, Ronny Klang, Ulf Liljefors, Ingvar Lindgren, Henrik
Orwén, André Rehnström, Mats Strömgren, Kent Svensson och Lars-Olof Werme samt – inte
minst – alla medlemmar som besvarade tv-enkäten.
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Extra stämma den 24 oktober 2009
1.

Val av ordförande för stämman

Deltagarna väljer Lars-Peter Jonsson till ordförande på mötet.
2.

Val av sekreterare vid stämman

Deltagarna väljer Christer Wallentin till sekreterare vid stämman.
3.

Val av två protokollsjusterare som vid behov är
rösträknare

Deltagarna väljer Ronny Klang och Ingvar Tingvall till justeringsmän och rösträknare.
4.

Upprättande av en närvarolista och röstlängd

Sekreteraren ber de närvarande att skriva på en lista som går runt i
salen. Den visar att 36 personer är närvarande, se bilaga 1.
5.

Godkännande av kallelsen till stämman

Enligt stadgarna § 13 ska kallelse till stämma utfärdas skriftligen av
styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före
stämman.
Lars-Peter Jonsson berättar att styrelsen delade ut en skriftlig
kallelse i alla brevlådor den 18 september. Kallelsen sattes också
upp på föreningens anslagstavla och lades ut på Gyllerödwebben.
Några dagar senare skickades kallelsen per post till medlemmar
som inte är mantalsskrivna i Mölle.
Den 14 oktober delades informationshäftet ut i alla brevlådor.
Häftet fanns samtidigt som pdf-fil på hemsidan. Det skickades
också till dem som inte bor stadigvarande i Gylleröd.
Mötet beslutar att godkänna kallelsen.
6.

Styrelsens förslag till dagordning

Lars-Peter Jonsson redovisar förslaget till dagordning, se bilaga 2.
Förslaget finns dels i informationshäftet, dels separat vid mötet.
Jämfört med förslaget i kallelsen har styrelsen flyttat upp punkten
”Presentation av inkomna motioner” i enlighet med förslaget i
inledningen till Åke E Anderssons motion.
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

Bilaga 4
F 1728-10
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Presentation av inkomna motioner

Lars-Peter Jonsson konstaterar att en motion har kommit in. Han
ldser upp Ake E Anderssons motion, se bilaga 3.

8.

Samf?illighetensTV-anliiggning

Christer Wallentin redogiir kortfattat f<ir innehillet i det hdfte som
delades ut fcjre m<itet som ett beslutsunderlag. Han presenterar
ocksfl stlrelsens yttrande <iver Ake E Anderssons motion och
styrelsens f<irslag till beslut, se bilaga 4.
Sthmman beslutar i enlighet med styrelsens frirslag

att avslfl punkt r och z i Ake E Anderssons motion,
att ge styrelsen i uppdrag att omgiende utreda alternativ B, det vill
sdga en ombyggnad av samfdllighetens anldggning till fiberndt.
Syftet med uppdraget dr att ffl fram ett underlag som gcir det
m<ijligt f<ir fcireningen att vdlja mellan de tvfl alternativen, och
att Ake E Anderssons motion dlrmed anses besvarad.
Beslutet

[r enhllligt.

Lars-Peter Jonsson redovisar styrelsens tidsplan: Under januari
zoro blir det ett informationsmiite om fibernlt och sedan kallar
styrelsen till en extra stlmma under februari f<ir beslut i frflgan.
Lars-Peter konstaterar vidare att stlrelsen kommer att ta fasta p&
Cecilia Odgaards fcirslag att ge alla medlemmar m<ijlighet att
ldmna in frflgor om fiberndt; dessa kommer att ingfl i den f<irestflende unders<ikningen av detta alternativ.

Vid protokollet

Christer Wallentin
sekreterare
Justeras den zB oktober zoog

W,W

Ron6y Kluqd

'
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Närvarande den 24 oktober 2009
Bengt Bring
Pippi Brodén
Christina Bunke
Pär Bunke
Jan Christenson
Per Christiansson
Sune Eriksson
Anders Falkenius
Staffan Gribel
Carola Hannah
Leif Houghton
Ingalisa Jagaeus
Sture Jagaeus
Torsten Johansson
Lars-Peter Jonsson
Ronny Klang
Kjell Larsson
Charlotte Lund
Kjell-Åke Möller
Christer Nilsson
Doris Nilsson
Cecilia Odgaard
Henrik Orwén
Jan-Erik Persson
Stina Persson
Björn Pålsson
Nils Romander
Annika Schoug
Torsten Starfelt
Sven Stedt
Lena Strandmark
Elisabeth Södergren
Ingvar Tingvall
Kerstin Wahlund
Christer Wallentin
Ragna Wallentin

Ålgränd 2
Krokgränd 5, Sillgränd 39
Ålgränd 13
Ålgränd 13
Garngränd 15
Sillgränd 4
Garngränd 11
Garngränd 8
Sillgränd 41
Sillgränd 39
Sillgränd 45
Ålgränd 11
Ålgränd 11
Sillgränd 49
Ålgränd 9
Garngränd 2
Garngränd 7
Sillgränd 41
Sillgränd 9
Ålgränd 8
Sillgränd 33
Krokgränd 16
Sillgränd 1
Garngränd 1
Garngränd 1
Ålgränd 6
Sillgränd 2
Krokgränd 1
Garngränd 5
Krokgränd 1
Ålgränd 14
Garngränd 4
Ålgränd 10
Krokgränd 13
Garngränd 13
Garngränd 13
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Kallelse till extra stämma
om tv-frågan
Gylleröd den 18 september 2009

tid		

Lördagen den 24 oktober 2009 klockan 14.00

plats		

Stationshuset, Mölle

dagordning 1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Val av två protokollsjusterare
4. Samfällighetsföreningens tv-anläggning.
		 Diskussion och beslut om anläggningens
		 fortsatta inriktning
5. Behandling av inkomna motioner
6. Övriga frågor
+
Motioner Stadgarna § 14: «Medlem kan genom motion väcka
förslag rörande föreningens verksamhet.» Detta gäller även en
extra stämma. Motionerna ska lämnas till styrelsen senast en
vecka före stämman.
Fullmakt Kommentar till § 17 i stadgarna: «En medlems rösträtt
kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en
medlem.» Vi bifogar en blankett för fullmakt.
Beslutsunderlag Vi arbetar på ett underlag inför stämman
med uppgifter om den nuvarande anläggningen, tänkbara
alternativ, resultatet av medlemsenkäten etcetera. Vi räknar med
att kunna dela ut materialet minst en vecka före mötet.
Frågor Hör av er till oss i styrelsen! Kontaktuppgifter finns på
anslagstavlan och på www.gyllerod.se.
Välkomna! Styrelsen

Följ diskussionen
på föreningens
hemsida:
www.gyllerod.se
Gör gärna själv ett
inlägg!

Med den här kallelsen
följer en enkät om
tv i Gylleröd. Det är
viktigt att alla svarar
för att resultatet ska bli
rättvisande.
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Förslag till 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 och röstlängd
5. Godkännande av kallelsen till stämman
6. Styrelsens förslag till dagordning
7.

Presentation av inkomna motioner

8. Samfällighetens TV-anläggning. Diskussion och beslut om
anläggningens fortsatta inriktning
9. Övriga frågor

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • BILAGA 3 • den 24 oktober 2009
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Styrelsens yttrande över Åke E Anderssons motion:

Utred fibernät nu!
det har gått mer än 30 år sedan
samfällighetens tv-anläggning togs i bruk
– en lång tid i den digitala tidsåldern. År
1975 kändes tre kanaler lyxigt, i dag finns
det väldigt många att välja på, och nya
kommer hela tiden till. Begränsningen till
tretton kanaler tillgodoser inte medlemmarnas skiftande intressen.
Gylleröds kabelnät är dyrt i drift och inte
att lita på. Ledningarna och utrustningen
är sliten, och fel uppstår utan förvarning.
Bildkvaliteten är varierande från tid till
annan, mellan medlemmarna och mellan
de olika kanalerna.
Systemet med vidaresändning av program
i ett kabelnät innebär att föreningen får
betala visningsrätter, och dessa kostnader
har ökat snabbt för att i dag ligga på drygt
50 000 kronor per år.
Vår slutsats är klar: Den nuvarande tvanläggningen har snart tjänat ut. Det kostar för mycket att underhålla ett gammalt
system som den tekniska utvecklingen har
sprungit ifrån.
Vi anser att det vore slöseri att lägga
medlemmarnas pengar på att utveckla anläggningen. Därför kan vi inte instämma
i förslaget i Åkes motion att systemet ska
anpassas för att kunna ta emot de nya,
digitala sändningarna av dr1 och dr2.

Som vi ser det står föreningen inför två
alternativ:
a. Den nuvarande anläggningen läggs

ned inom ett eller två år. Medlemmarna
skaffar egna lösningar, till exempel med
parabol eller bredband, se sidan 8–11.
I samband med nedläggningen begär
föreningen en ny förrättning av Lantmäteriet för att få en ändring i anläggningsbeslutet, se sidan 3.

b. Föreningen bygger om den nuvarande
anläggningen till fiberoptik. Det nya nätet
ansluts till stadsnätet, se sidan 12. I detta
alternativ behövs ingen ändring i anläggningsbeslutet.

Vi föreslår att extrastämman beslutar
att avslå punkt 1 och 2 i Åke E
Anderssons motion,

att ge styrelsen i uppdrag att omgående
utreda alternativ b, det vill säga en ombyggnad av samfällighetens anläggning
till fibernät. Syftet med uppdraget är att
få fram ett underlag som gör det möjligt
för föreningen att välja mellan alternativ
a och b, och
att Åke E Anderssons motion därmed

anses besvarad.
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Mölle den 11 januari 2010

Gylleröds samfällighetsförening
Information om fibernät inför mötet den 23 januari och Extrastämman den 6 februari

INFORMATION OM FIBERNÄT FÖR GYLLERÖD

Innehåll
3 Ombyggnad till fibernät
		 Kabeln kan dras i gatan, men man kan också »gå trädgårds		 vägen«. Två alternativ med olika fördelar och nackdelar.
5 Inkomna anbud
		Det är stora skillnader mellan anbuden. I valet av leverantör
		 behöver en hel del vägas in
6 Finansieringen
		Föreningen är en säker låntagare, vilket gör det möjligt att 		
		 finansiera investeringen med ett banklån
7
		
		
		

Fria val
Varje medlem bestämmer själv sitt tv-utbud, sin internetuppkoppling och telefonianslutning. Det är ett val mellan olika nivåer
och olika operatörer

8 I mitt eget hus
		En fastighetsägare vill dra ledningarna på egen hand, en annan
		 anlitar en firma. Vi reder ut vad fiber innebär rent praktiskt
10 Den ekonomiska sidan
		Dyrare eller billigare? Det beror på vilka antaganden man gör –
		 och vad man jämför med

Ett avgörande närmar sig
Gylleröds tv-anläggning har hängt med från starten 1975. Varken
bildkvaliteten eller utbudet av program motsvarar dagens krav. För
ett par år sedan aktualiserades en radikal ombyggnad, men frågan
sköts på framtiden.
I höstas kallade vi till en extrastämma i tv-frågan. Styrelsen fick då
i uppdrag att utreda en eventuell ombyggnad till fibernät. Vi presenterar resultatet av vår undersökning, dels i det här häftet, dels
på det kommande informationsmötet, se separat inbjudan.
Ja eller nej till fiber? Det är den stora frågan den 6 februari. Här
och där i häftet kan det låta som om vi tar för givet att stämman
röstar för en ombyggnad, men det gör vi inte. Vi ville bara undvika
krångliga formuleringar.
Hör gärna av er till oss om ni har frågor om innehållet i häftet eller
saknar någon information. Våra e-postadresser och telefonnummer
står här nedanför.
Styrelsen

Leif Houghton, 788 08, leif.houghton@telia.com • Lars-Peter Jonsson, 34 73 52,
fyrserveringen@gmail.com • Sven Stedt, 34 79 39, sven.stedt@helsingborg.se
Christer Wallentin, 34 72 13, christer.wallentin@bredband.net.

»»

Häftet finns också på föreningens webbplats: www.gyllerod.se

FIBER TRIPPEL
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Den här ...
... spalten löper genom häftet, och den
består av fyra »avdelningar«. I Ordlistan förklarar vi några av alla begrepp som figurerar
i diskussionen. Därefter kommer Klippt och
citerat.
Sedan är det Frågor & Svar. Där tar vi upp
frågor som vi har fått från medlemmarna,
liksom frågor som vi har ställt oss själva.
Avdelningen börjar på sidan 9.
Slutligen är det Formalia. Siktet är inställt
på den 6 februari, alltså dagen för extrastämman. För att medlemmarnas beslut ska
gälla måste allt gå rätt till. Läs mer om detta
på sidan 12.

Ordlistan
ADSL är bredband via telejacket. Med ADSL
kan man få internet, telefoni och tv. Kapaciteten är emellertid begränsad, vilket märks
framförallt på internetanslutningen.
Telia erbjuder för internet en maximal överföringshastighet på 12–24 megabit per sekund till abonnenten (in) och 1–2,5 megabit
från abonnenten (ut). Den uppnådda hastigheten är vanligen betydligt lägre: under 10
megabit in och under 1 megabit ut.
En fördel med internet via ADSL – jämfört
med ett traditionellt modem – är att det går
att ringa och vara ute på internet samtidigt.
Förkortningen ADSL betyder Assymetric
Digital Subscriber Line, där A:et syftar på
den stora skillnaden i hastighet in och ut.
Bandbredd är i datasammanhang synonymt
med överföringskapacitet, alltså den mängd
data som maximalt kan överföras per tidsenhet, till exempel via en fiberkabel. Bandbredden mäts i bitar per sekund. Jämför
Bredband nedan.
Bit är en måttenhet för dataöverföring. Med
ett bredband via telejacket (ADSL) är överföringshastigheten tekniskt sett begränsad
till 24 megabit per sekund (till mottagaren).
När fiberkabel används för överföringen
finns det ingen motsvarande begränsning;
privatpersoner erbjuds i dag 100 megabit
per sekund och redan om några år kan det
vara 500 eller 1 000 megabit per sekund.

FIBER TRIPPEL

INFORMATION OM FIBERNÄT FÖR GYLLERÖD

Ombyggnad till fibernät
öresundskraft och höganäs energi samarbetar för att nå hela kom-

munen med fiberoptik. Stadsnätet är utbyggt till Mölle. Det kommer längs banvallen, viker av mellan Gylleröd och Vita byn och går
sedan upp mot Kullabergsvägen.
Ett fibernät i Gylleröd skulle utgå från den befintliga tv-boden
ovanför Håven. Kopplingen mellan stadsnätet och boden ligger på
Höganäs Energi. Från Håven byggs nätet i ett stjärnsystem ut till
alla hus. Varje fastighet får en egen kabelförbindelse med stjärnans
mitt, vilket gör det lätt att hitta och reparera fel.
Det stora jobbet är att gräva för kabeln. När grävningen sker i grönytor behövs det en öppning i marken på bara 15–20 centimeter; i
asfaltytor betydligt mer: cirka 70 centimeter. Själva fiberkabeln är
mycket tunn. För att skydda fibern läggs kabeln i plaströr i marken,
se också figuren på sidan 12.
Entreprenören drar fiberkabeln ända in i huset. Var den kommer
in beror på flera faktorer, se vidare sidan 8. I entreprenörens jobb
ingår att sätta upp en dosa på väggen där husägaren kan ansluta
telefon, tv-mottagare och datorer. Dosan har åtta anslutningsmöjligheter och ungefär samma mått som en bok. Den kallas för drg,
vilket står för Digital Residential Gateway, digital hemmacentral.
Det är samfällighetsföreningen som kommer att äga Gylleröds fibernät, och Öresundskraft som har till uppgift att svara för driften
av det. Bolaget
äger elektroniken
i tv-boden och
hemmacentralen i varje hus.
Öresundskraft ser
till att utrustningen fungerar och
står för underhållet av den. +
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Ordlistan
Bredband ger snabb överföring av data. Ett
bredband ska ha kapacitet för att kunna ge
internet, digital telefoni (ip-telefoni) och tv
över en och samma förbindelse.
Uttrycket bredband antyder att kommunikationsvägen har en stor kapacitet. Jämför
Bandbredd ovan.
Bredband finns i dag i två former: dels
ADSL som innebär kommunikation via det
vanliga telefonnätets kopparkablar, dels via
fiberoptik.
Byte är en måttenhet för lagringskapaciteten
hos dataminnen. Följande beteckningar
används: kilobyte (kB), megabyte (MB),
gigabyte (GB) och terabyte (TB). De står för
tusen byte, en miljon byte, en miljard byte
respektive 1 biljon byte.
Exempel: Häftet Fiber Trippel tar upp 3,4
MB på hårddisken. Men det krymper till 0,4
MB om dokumentet sparas som en pdf-fil
innan det läggs ut på Gyllerödwebben.
Bilder kräver mycket minne. En enda högupplöst bild i A4-format upptar till exempel
10–15 MB i datorminnet.
DRG är den dosa, stor som en bok, som varje
fastighetsägare behöver för att ansluta sig
till fibernätet. Förkortningen betyder Digital
Residential Gateway, på svenska ungefär
»digital hemmacentral«.
Fiberoptik innebär att ljus leds genom
hårstråtunna cylindrar av glas eller plast.
Fiberoptik användas bland annat för snabb
överföring av stora datamängder.
Fiberoptik är en del av det som brukar kallas
för it-revolutionen. I Sverige började man
att bygga fibernät i stor skala på 1990-talet
och i dag går det mesta av tv, data och telefoni den vägen. I städerna finns det numera
fiberkabel framdragen till de flesta husen.
Städerna är i sin tur sammankopplade med
fiberkabel som löper kors och tvärs över
landet. Se också figuren på sidan 12.
Gigabyte (gb) Se Byte ovan!

Stjärnnät Varje
hus är kopplat till
en kontaktpanel i
tv-boden, och har
därmed en egen
förbindelse till den
centrala punkten.
Efter en skiss av Ulf
Liljefors, Höganäs
Energi.

Ordlistan forsätter på sidan 5

»»
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Nyhamnsläge
Så här såg det ut i höstas när
fiberjobbet pågick för fullt i Eleshults
samfällighetsförening i Nyhamnsläge.
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Inkomna anbud
att bygga om till fibernät innebär tre affärer. Den första är med

Höganäs Energi och gäller anslutningen av stadsnätet till tv-boden.
Bolaget har lämnat ett anbud för detta på 43 750 kronor. Här och i
fortsättningen ingår moms i beloppen.
Den andra affären ska göras upp med Öresundskraft. Företagets
anbud slutar på 187 500 kronor. Bolaget tillhandahåller och monterar den elektroniska utrustning som behövs i tv-boden, det vill
säga vid Höganäs Energis »fiberavlämningspunkt«. Öresundskraft
levererar också de 73 hemmacentraler, drg:er, som ska sättas upp
i varje hus.

Tre olika anbud för gräva och koppla

Ordlistan
ip-telefoni använder datornätet för överföring av telefonsamtal. Vanligen utnyttjas
internet, vilket innebär att man via en
bredbandsanslutning kan nå nästan alla
områden på jorden till en låg kostnad.
ip-telefoni kan fungera i stort sett på samma
vis som en traditionell, fast telefon. Men
tekniken ger också möjlighet att »ringa« från
en dator till en annan med hjälp av programmet Skype. Då kan de som kommunicerar se
varandra.
Förkortningen ip betyder Internet Protocol,
internetprotokoll. Det är en regelsamling
för överföring av information i datornätverk
inom en standard för kommunikation som
bland annat används i internet.

Den tredje affären är den största och gäller grävning och att dra
kabeln i området. Företaget som åtar sig den här delen ska också
ansluta kabeln – i den ena änden till Öresundskrafts utrustning vid
Håven och i den andra änden till hemmacentralerna.

ip-tv är tv via bredband. ip-tv startade från
noll för några år sedan och har ökat snabbt.
I dag har drygt 10 procent av hushållen den
här tekniken. Vanligast är ip-tv via Telias
ADSL, men ip-tv via fibernät är det som
kommer.

Det finns många företag som erbjuder dessa tjänster. Vi valde att
begära anbud från tre entreprenörer som har erfarenhet av liknade projekt och är vana att samarbeta med Höganäs Energi och
Öresundskraft, nämligen Bravida Prenad ab, E.ON ES ab och
Öresundskraft Underhåll ab.

Kabel-tv Gylleröds nuvarande centala tv-anläggning är ett exempel på kabel-tv. System
av detta slag blev populära på 1980-talet;
1992 var cirka 40 procent av alla svenska
hushåll anslutna till kabel-tv.

Det är stora skillnader mellan företagens anbud, både när det gäller
pris och tekniskt utförande.

Under 1990-talet avstannade ökningen av
antalet hushåll med kabel-tv samtidigt som
parabolantennerna blev allt vanligare.

• Bravida Prenad vill i huvudsak dra kabeln i asfalt och göra
anslutningen till husen från gatusidan.

Kilobyte (kB) Se Byte ovan!

• E.ON es föreslår att kabeln i första hand dras i gräsytor och
att anslutningen till husen sker från trädgårdssidan.

Koaxialkabel är koppartråd överdragen med
plast. Gylleröds nuvarande tv-nät har en
sådan kabel.

• Öresundskraft Underhåll har lämnat två anbud. Det första har
en liknande teknisk lösning som Bravida Prenad. Det andra är
en modifiering av »asfaltmodellen« som innebär att några av
husen ansluts från trädgårdssidan; det gäller bland annat de
fastigheter på Sillgränd som ligger närmast »Gyllerödsskogen«.
Att slutligen välja en leverantör av gräva-koppla-delen blir aktuellt
först om extrastämman den 6 februari beslutar att föreningen ska
bygga om till fiber. Därför är frågan öppen. Så mycket står emellertid klart att den sammanlagda kostnaden för ombyggnad till
fibernät blir ungefär som vi trodde i höstas, det vill säga omkring
1 500 000 kronor, se vidare nästa sida. +
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Megabit Se Bit ovan!
Megabyte Se Byte ovan!
Modem är utrustning för omvandling mellan
digitala och analoga signaler vid datakommunikation. Med digitala telenät bortfaller
behovet av modem.

INFORMATION OM FIBERNÄT FÖR GYLLERÖD

Finansieringen
vi räknar alltså med att en ombyggnad till fibernät skulle gå på cirka

1 500 000 kronor, se föregående sida. För att undersöka lånemöjligheterna kontaktade vi tre banker, och från Handelsbanken i
Höganäs har vi fått ett lånelöfte.
Ur bankens synpunkt är Gylleröds samfällighetsförening en säker
låntagare. Det hänger ihop med att alla medlemmar gemensamt
ska täcka föreningens kostnader. En samfällighetsförenings rätt att
ta ut medlemsavgifter är stark, eftersom den backas upp av lagstiftningen. Handelsbanken erbjuder föreningen ett lån som amorteras
under 20–25 år mot en ränta som ligger cirka en procentenhet över
den lägsta bostadsräntan. Med 25 års amorteringstid blir amorteringen 60 000 kronor per år.

Rörlig eller bunden ränta?
Föreningen kan välja mellan ett lån med rörlig ränta och ett lån
som är bundet för 1–5 år. Eftersom rörlig ränta på lång sikt alltid
ger den lägsta lånekostnaden, vore det lämpligt att föreningen
valde ett lån med en sådan ränta. Men det skulle kunna innebära
stora variationer över året. Därför menar vi att ett lån med ett års
bunden ränta vore en bra avvägning. Då vet styrelsen hur stor räntekostnaden blir för ett kommande år; budgetarbetet blir lätt.
Den aktuella räntan för ett sådant lån ligger i dag på cirka 2,5–3,0
procent. Det är emellertid rimligt att räkna med att räntenivån
kommer att stiga framöver, och därför räknar vi med att den genomsnittliga räntesatsen under hela löptiden blir cirka 5 procent.
Den genomsnittliga räntekostnaden blir då 39 000 kronor per år.*
Med dessa antaganden skulle amortering plus ränta i genomsnitt
bli 60 000 + 39 000 = 99 000, säg 100 000 kronor per år. Med ett
optimistiskt antagande om att den genomsnittliga räntan i stället
skulle bli 3 procent, blir det i stället cirka 83 000 kronor per år i
utgift för lånet. Ett pessimistiskt alternativ på 7 procent ger cirka
115 000 kronor per år för amortering och ränta.
Det finns samfällighetsföreningar som löser finanseringen av sitt
fibernät på ett annat vis. Medlemmar som vill betala sin del av totalkostnaden direkt får göra det, medan de övriga får betala en förhöjd årsavgift under lånets löptid. Från bankhåll anser man emellertid att det inte är säkert att en sådan modell skulle hålla för en
prövning i domstol, eftersom olika medlemmar kommer att betala
olika stor årsavgift – något som inte är i linje med andan i lagen om
samfällighetsföreningar. +
* I genomsnitt kommer den kvarstående låneskulden att vara hälften av det ursprungliga
lånebeloppet plus ett års amortering. Beräkningen blir:
0,05

1500 000 + 60 000
2

= 39 000 kr per år
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Ordlistan
Router är en apparat som förmedlar datatrafik mellan två eller flera nät och väljer
väg om det finns flera vägar att välja på.
Vanligen passerar en datamängd flera routrar
innan den når fram till sitt mål.
Den som är ansluten till ett fibernät behöver
en router mellan den digitala hemmacentralen och datorn för att kunna kommunicera
trädlåst med internet, se drg ovan.
En router kan kosta allt från ett par hundralapper upp till 2 000 kronor beroende på
kapacitet.
Stadsnät är ett geografiskt begränsat bredbandsnät baserat på fiberoptik. Öresundskrafts stadsnät omfattar till exempel
Helsingborg, Höganäs och Bjuv.
Drygt hälften av Sveriges kommuner täcks i
dag av stadsnät. De flesta stadsnät är kommunalt ägda; bara 37 ägs av privata företag
eller samägs av kommuner och företag.
I regel är det de kommunala energibolagen som startar stadsnät. Ett av de första
stadsnäten startades av Mälarenergi och
det täcker i dag en stor del av Västerås och
Hallstahammar.
Stadsnätens idé är att erbjuda en operatörsneutral infrastruktur, där stadsnätet står
för själva uppkopplingen, medan tjänsterna
tillhandahålls av kommersiella aktörer.
En hyresfastighet, en bostadsrättsförening
eller en samfällighetsförening kan ansluta
sig till det lokala stadsnätet.
Stjärnnät är ett sätt att bygga ett kabel-tvnät eller ett fibernät. Principen är att varje
enskilt hushåll har en egen förbindelse till
centralen – stjärnans mitt.
En fördel med ett sådant nät är att det är
lätt att hitta ett fel och att göra någonting åt
det. Ett annat plus är att tung datatrafik till
eller från en del av systemet inte påverkar
funktionen i de andra delarna.
Trippelplay innebär att tv, telefoni och
internet erbjuds i ett paketabonnemang
till ett lägre pris än om kunden tecknar
separata avtal på varje del. För närvarande
är det bara Telia som kan erbjuda trippelplay, vilket troligen kommer att ändras efter
ingripande från de myndigheter som verkar
för ökad konkurrens.
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Fria val
öresundskrafts stadsnät är ett öppet nät, och detsamma skulle gälla

för ett fibernät i Gylleröd. Det innebär att varje medlem bestämmer vilken operatör för internet, telefoni och tv som hon eller han
vill ha. I stadsnätet finns det för närvarande sju olika operatörer att
välja emellan för internet och telefoni respektive två leverantörer
för tv:
Operatör

Kontakt*

Internet och telefoni
All Tele
www.alltele.se
Bahnhof
www.bahnhof.se
Blixtvik
www.blixtvik.se
Bredband2
www.bredband2.com
Bredbandsson
www.bredbandsson.se
Tele2
www.tele2.se/stadsnat
Telia
www.telia.se/stadssurf
Television			
Canal Digital
www.canaldigital.se
FastTV
www.fasttv.se

Ett eget avtal
Den enskilde tecknar ett avtal med en eller flera operatörer och
betalar denne för tjänsterna. När det gäller tv kan den enskilde
medlemmen välja kanaler efter intresse. Det mesta går att få, till
exempel danska, norska och finska kanaler, liksom nyheter, sport,
film och underhållning. (Se dock om Viasat Golf på sidan 10.)
I valet av internetanslutning handlar det om pris kontra hastighet.
Man kan till exempel hos AllTele betala 187 kronor per månad för
att få 10/10 megabit per sekund (10 megabit per sekund både ut
och in). Ett annat alternativ är 100/10 megabit per sekund för 259
kronor per månad eller 100/100 megabit per sekund för 395 kronor per månad.
Eftersom ett stadsnät är ett öppet nät blir det konkurrens mellan
de olika operatörerna, vilket kan innebära lägre priser. Detta syns
när det gäller internet och telefoni där operatörerna i Öresundskrafts stadsnät är många. På tv-sidan finns det för tillfället bara två
operatörer, så där råder det ingen större konkurrens. Öresundskraft uppger dock att man arbetar på att få med flera tv-operatörer
i sitt stadsnät.
Operatörerna erbjuder ofta rabatter av olika slag. Det är till
exempel vanligt med introduktionserbjudanden och paketpriser,
se vidare sidan 10. +

* Utförligare uppgifter om dessa operatörer, bland annat telefonnummer till kundservice,
finns på Öresundskrafts webbplats www.stadenistaden.se.
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Ordlistan
Trådlös kommunikation innebär att kommunikationen sker utan en kabel som förbindelse
mellan sändare och mottagare.
Radio och mobiltelefon är exempel på trådlös kommunikation. Sedan några år finns
det också möjlighet att surfa på internet
via »mobilt bredband«. Dock med väsentligt
lägre prestanda än i ett fast nät.
När man i dag talar om trådlös kommunikation och syftar på vad som finns hemma
hos folk, gäller det antingen telefonen eller
datorn.
Telefonen kan ha en basenhet och en eller
flera handenheter. Handenheterna fungerar
utan kabelförbindelse med basenhenten,
alltså trådlöst.
Datorn kan vara ansluten till en router – som
är kopplad till en drg eller ett nätverk –
och via routern kommunicera trådlöst med
internet.
Video-on-demand Sveriges Television ger
tittarna möjlighet att se tv-program i datorn
i efterhand, på tider som passar dem bäst.
Tjänsten kallas för svt Play och är ett
exempel på video-on-demand.
I Öresundskrafts stadsnät erbjuder Canal
Digital, FastTV och SF Anytime kunderna att
beställa och se filmer på sina datorer.
Den här tekniken kräver stor överföringskapacitet i datanäten. En snabb internetuppkoppling är därför ett krav för att den ska
fungera väl. Jämför Webb-tv.
Webb-tv är tv-program som sänds på
internet så att publiken kan se dem i sina
datorer.
Sedan 2006 sänder svt alla program på
internet som ett komplement till de vanliga
sändningarna. Även tv4 och andra kanaler
sänder en stor del av sitt utbud via datanätet. Jämför Video-on-demand.
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I mitt eget hus
om beslutet på extrastämman blir att ett fibernät ska byggas, räknar
vi med att det skulle kunna vara färdigt i månadsskiftet maj/juni.
Företagen säger nämligen att de är beredda att sätta igång bara
några veckor efter en beställning från föreningen.

När Höganäs Energi, Öresundskraft och företaget som gräver och
kopplar har fullföljt sina åtaganden sitter det en digital hemmacentral i varje hus på nedre botten, någon decimeter ovanför golvet.
Den exakta placeringen beror på om fiberkabeln dras in från gatan
eller trädgårdssidan, se sidan 3. Det är också möjligt att entreprenören i viss mån kan låta den enskilde fastighetsägaren påverka var
dosan placeras.
Anta att hemmacentralen i ett hus har placerats i ett av rummen
som vetter mot trädgården. Fibernätet är injusterat och kan tas i
bruk. Vad händer sedan? Vilka är alternativen?
Först bör sägas att det inte finns någon skyldighet för ägaren att
göra någonting. Hon eller han kan avstå ifrån att ansluta sig till fibernätet och helt enkelt fortsätta med sina etablerade lösningar för
internet, telefoni och tv. Den dag huset säljs står anslutningsmöjligheten öppen för den nye ägaren.

Vilka installationer behövs?
Om ägaren väljer att ansluta sig till fibernätet, ska elektroniken
i huset på ett eller annat vis kopplas ihop med hemmacentralen.
Kostnaderna för detta står ägaren själv för.
För att se på tv med fullgod bildkvalitet behövs det en kabel mellan
husets tv-mottagare och centralen. Den som vill ha tv på två, tre
ställen behöver därför lika många anslutningspunkter med motsvarande kabeldragning. Den nya kabeln kan dras i de gamla rören, se
under »Något om kabeldragningen« på nästa sida.
För internet kan det räcka att koppla en router (se ordlistan) till
hemmacentralen. Datorn kan sedan kommunicera trådlöst med
fibernätet via routern. För den som har höga krav på datakommunikationen över internet – till exempel en person som arbetar
hemifrån med stora bildfiler eller någon som vill se filmer och tvprogram i datorn – är emellertid en fast förbindelse mellan hemmacentralen och datorn att föredra.
Telefonin är inget stort problem. För den som går över till att ringa
via fibernätet – så kallad ip-telefoni – räcker det att koppla en basstation till hemmacentralen; till basstationen har man en eller flera
handenheter. Det gamla telefonnumret behöver inte bytas.
Avsnittet fortsätter på nästa sida »»
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Klippt och citerat

”

De närmaste åren väntar sig den svenska regeringen en explosiv utbyggnad av framförallt
fibernät så att hela 90 procent av Sveriges
hushåll och företag har tillgång till minst
100 megabit per sekund år 2020.
Abonnenterna får då tillgång till tio gånger
högre kapacitet än i dag, vilket öppnar
möjligheterna för ett mycket stort teveutbud,
såväl de vanliga kanalerna som allt annat
som internet kan erbjuda, till exempel webbtv och video-on-demand.
Dagens Nyheter den 21 december 2009

-•Nytt fibernät ger snabbare uppkoppling
spannarp. ADSL-tekniken har inte fungerat
problemfritt för alla hushåll. För Hasse Larsson och Magnus Broddesson i Spannarp har
det gamla kopparnätet krånglat. Nu hoppas
de i stället på den nya fiberteknologin.

Bredband har blivit en viktig fråga för byarnas fortsatta utveckling och attraktivitet.
– Företag kan flytta ut och ha sin verksamhet här, många har behov av en snabb
uppkoppling. Tjänster kommer att baseras
på fibernätet och kopparnätet kommer
att försvinna så småningom, säger Hasse
Larsson.
Helsingborgs Dagblad den 29 juni 2009

-•landsbygden uppmanas gräva
eget fibernät
– Med fiber är man en del av kommunikationssamhället /../ Fiber är en
beprövad teknik. Det finns ingen begränsning av kapaciteten i själva fibernätet, det
är i stället utrustningen hos sändaren och
mottagaren som avgör. Den utrustningen
går att uppgradera utan att man behöver
röra den nergrävda fiberkabeln. [Mats Bildh,
Wexnet i Växjö].

växjö.

Smålandsposten den 26 mars 2008
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Kan själv eller ta hjälp
En husägare kan besluta sig för att göra alla installationer själv
eller ta hjälp av en vän som vet hur jobbet ska göras. Kostnaderna
för det material som går åt, en eventuell router med mera blir i det
fallet inte särskilt stora, uppskattningsvis högst en tusenlapp.
Den som inte vill ordna med installationerna själv får däremot
vända sig till en firma som gör jobbet. Det företag som har byggt
föreningens fibernät kommer att erbjuda sig att utföra arbetet till
vanlig timtaxa, så det är ett alternativ. Men det finns åtskilliga företag på nära håll som utför den här typen av installationer: Perfect
Euronics och Total El & IT i Höganäs för att nämna ett par.
Inget av de företag som vi har talat med vill ge ett fast pris för arbetet med installationerna i husen. Men de säger att priset brukar
hamna på 1 500–2 000 kronor per kabeldragning och uttag. För
den som bara vill ansluta en tv-mottagare stannar kostnaden vid
det. Den som däremot vill ha tv i tre, fyra rum och en fast datoranslutning får räkna med att notan slutar på 5 000–6 000 kronor.
Det allra mesta av beloppet avser dock arbete och ger rätt till skattereduktion, vilket minskar kostnaden för arbetet till hälften.

Något om kabeldragningen
Fasta förbindelser från hemmacentralen till tv-mottagare och datorer fordrar att det dras kabel i huset. Det enklaste är att dra kabeln
utanpåliggande, och om det görs snyggt behöver det inte bli särskilt
störande. En annan möjlighet är att dra ut den befintliga kabeln
för tv ur rören – den behövs ju inte längre – och lägga in den nya
kabeln på dess ställe. Vad som blir bäst får avgöras från fall till fall i
samråd mellan boende och hantverkare.

Hur förändras kvaliteten?
Jämfört med den nuvarande anläggningen blir tv-mottagningen
via stadsnätet mycket bättre. Både bild och ljud blir av hög klass,
och man kan välja i ett rikt utbud av kanaler och program.
Även när det gäller internetanslutningen innebär ett fibernät en
stor förbättring. Men observera att förbättringen är potientiell
eftersom hastighet och pris hänger ihop. Det går att få en drastiskt
ökad hastighet; i dag 100 megabit per sekund både ut och in, och
om några år troligen det mångdubbla, se vidare sidan 11.
För telefonin blir det däremot ingen större skillnad i kvalitet med
fibernät, och den enskilde kommer knappast att ens tänka på att
något har förändrats. +
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Frågor & Svar
Fråga: Kan jag ha kvar mitt gamla abonnemang för telefonen eller måste jag gå över
till fibervarianten?
Svar: Det är frivilligt att ansluta sig till
fibernätet. Du kan till exempel ansluta tv:n
och datorn, men ha kvar ditt nuvarande
telefonabonnemang.
Fråga: Om Gylleröd får ett fibernät kommer
det att öka husens värde?
Svar: Svår fråga! Vad ett hus säljs för beror
på många saker. Fastighetsmäklarna säger
att det har blivit vanligt att husköpare –
särskilt yngre – vill ha reda på vilka digitala
anslutningar som finns i fastigheten.
En del mäklare anser att det är lättare att
sälja ett hus med fibernät. Och det finns
mäklare som säger att husets värde stiger
med 20–30 000 tusen kronor.
Fråga: Vi saknar de danska kanalerna som
försvann i höstas. Får vi tillbaka dom med
ett fibernät?
Svar: Det avgör ni själva. Både Canal Digital
och FastTV erbjuder nordiska kanaler. Hos
till exempel FastTV kostar det nordiska
kanalpaketet 30 kronor per månad.
Fråga: Vad händer om fibernätet krånglar?
Vem ska fixa det?
Svar: Experterna säger att det inte är mycket
som kan krångla i ett fibernät, men någon
gång kanske det gör det.
Om felet ligger i den elektroniska utrustningen i tv-boden är det Öresundskraft som
ska se till att det blir lagat och stå för kostnaden. Även den digitala hemmacentralen i
varje hus ligger på Öresundskrafts ansvar.
Fråga: Men anta att det blir ett avbrott på
själva fiberkabeln någonstans i området.
Vem ska då rycka ut?
Svar: Ett sådant brott skulle troligen bero
på att kabeln har blivit avgrävd av misstag.
Föreningens ser till att kabeln repareras,
men den som orsakade felet får stå för
kostnaden.
Fråga: Måste vi byta telefonnummer om vi
börjar ringa via datorn (ip-telefoni)?
Svar: I de flesta fall går det bra att ha kvar
sitt gamla nummer. Men kolla för säkerhets
skull med den operatör som ni vill anlita,
eftersom villkoren kan variera.
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Den ekonomiska sidan
den totala kostnaden för ombyggnad till ett fibernät skulle bli cirka

1 500 000 kronor, vilket innebär en genomsnittlig kostnad på
cirka 100 000 kronor per år, se sidan 6. Utslaget på föreningens
73 medlemmar blir det 1 370 kronor per år eller 115 kronor per
månad.
Vilken förändring av medlemmarnas årsavgift skulle en investering
i ett fibernät fordra? Den behöver inte öka med 1 370 kronor, utan
med ett betydligt lägre belopp. Förklaringen till det är följande:
Årsavgiften har under de senaste åren varit 2 000 kronor. Om
föreningens tv-anläggning byggs om till fibernät, ökar visserligen
kostnaderna med i genomsnitt 1 370 kronor per år, men samtidigt
slipper föreningen kostnaderna för den nuvarande anläggningen.
Dessa kostnader uppgår nämligen till minst 70 000 kronor per år
och omfattar dels visningsrätter på cirka 55 000 kronor och underhållskostnader på minst 15 000 kronor. Bara underhållskostnaderna har vissa år varit omkring 50 000 kronor.
Det här betyder att nettoökningen av föreningens kostnader vid en
övergång till fibernät skulle bli högst 100 000 – 70 000 = 30 000
kronor per år. Den kostnadsökningen motsvarar 411 kronor per år
och medlem. Med fibernät skulle alltså årsavgiften behöva höjas
från dagens 2 000 kronor till omkring 2 400 kronor.
Observera att vi ovan räknar med årsgenomsnitt. Ingen vet hur
räntan kommer att förändras ens under det kommande året,
mycket mindre under ett 25-årigt låns hela löptid. Troligen är räntesatsen förhållandevis låg under de första åren, men å andra sidan
är skulden då som störst. Slutsatsen är att årsavgiften kommer att
behöva justeras både uppåt och nedåt under årens lopp. Gissningsvis inom intervallet 2 300–2 600 kronor per år.

Tre typfall
Resonemanget ovan gäller hela bilden och fiberinvesteringen sedd
ur föreningens synpunkt. I det följande byter vi perspektiv för att
belysa hur ekonomin skulle komma att påverkas för den enskilde
medlemmen av övergången till ett fibernät.
Vi kommer att beskriva tre fall som vi tror representerar ganska
många i Gylleröd. Exemplen utgår från de faktiska förhållandena
vid årsskiftet 2009/2010. Men innan vi går in på fallen vill vi nämna några generella kostnader som skulle gälla alla som ansluter sig
till fibernätet.

Avsnittet fortsätter på nästa sida »»
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Frågor & Svar
Fråga: Kommer jag att kunna se Viasat Golf i
tv via stadsnätet?
Svar: Nej, det verkar inte så. Varken Canal
Digital eller FastTV erbjuder den kanalen för
närvarande. Det finns emellertid stadsnät
som har med Viasat Golf i sitt utbud. Kunderna i till exempel Mälarenergis stadsnät
kan välja till kanalen för 99 kronor per
månad.
Öresundskraft uppger att man strävar efter
att få med flera operatörer och bredda
utbudet av tjänster i sitt nät. Om det lyckas
med just Viasat och golfen, kan ingen svara
på för dagen.
Även om man inte kan se Viasat Golf i tv,
kan man betala för att se kanalens golfprogram som video-on-demand (se ordlistan)
för 49 kronor per gång. Mer information om
detta finns på www.viasat.se/ondemand.
Fråga: Varför finns inte Telia med i diskussionen om att bygga Gylleröds fibernät?
Svar: Vi kontaktade Telia i höstas, men vi
fick beskedet att företaget inte åtar sig att
bygga fibernät i områden med färre än 100
hus. Senare har vi förstått att Telia kräver
att få äga fibernäten som de bygger, och för
Gylleröds samfällighetsförening är det inte
förenligt med anläggningsbeslutet.
Fråga: Vi har ett ganska nytt avtal med Telia
om bredband och får genom det internet,
telefoni och tv. Avtalet går ut först om ett år.
Vad gör vi?
Svar: Ha kvar Telia bredband avtalstiden ut,
och ta sedan ställning till om ni i stället vill
utnyttja stadsnätet och teckna avtal med
operatörerna i det.
Fråga: Om fiberkalen ska dras in genom
trädgården blir det väl fula märken i
gräsmattan och en hel del besvär för oss
fastighetsägare, eller hur?
Svar: Vi har talat med boende i Nyhamnsläge som var med om det i höstas, och
där verkar uppfattningen vara att det gick
smidigt. Så här säger en medlem i Eleshults
samfällighetsförening:
– Grabbarna tog det så nätt. De återfyllde
och sådde nytt gräs. Efter några veckor syntes det knappt att dom hade varit där.
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När Öresundskraft kopplar in en ny abonnent på stadsnätet tar
man en »aktiveringsavgift« som för närvarande uppgår till 300
kronor. Den enskilde får också räkna med att operatörerna begär
diverse startavgifter som sammanlagt kan uppgå till 2 000–3 000
kronor.
Å andra sidan är det vanligt att operatörerna lockar med introduktionserbjudanden och paketpriser, så därför kanske nettokostnaden i praktiken blir lägre för att komma igång. Om man antar att
igångsättningskostnaderna ändå är cirka 3 000 kronor – och slår
ut dem på tio år* – blir det cirka 300 kronor per år eller cirka 25
kronor per månad.
Familjen ser tv via den gemensamma anläggningen.
Det finns en dator i huset med Telias snabbaste bredbandsanslutning via telejacket. Telefonabonnemangets grunddel ligger hos
Telia medan de löpande samtalen går genom Tele2. Vid övergången till fibernät väljer det här hushållet AllTele som operatör
för telefoni och internet (10/10 megabit per sekund). På tv-sidan
blir det Canal Digitals baspaket (20 kanaler) kompletterat med fyra
”favoriter”.
första fallet

den här familjen gick för några år sedan över till
Telias bredband via telejacket, det vill säga ADSL. Internet och tv
går via bredbandet, men inte telefonen. Som tv-operatör har man
i dag Telia Viasat Guld. Vid övergången till fibernät väljer familjen
AllTele som operatör för telefoni och internet (10/10 megabit per
sekund). För tv blir det Canal Digitals totalpaket med 58 kanaler.
andra fallet

Här handlar det om två personer som håller sig till
samfällighetens tv-utbud och som inte har någon dator. De ringer
en hel del till vänner och bekanta, barn och barnbarn. När övergången till fibernät är ett faktum tecknar de ett avtal med Blixtvik
för telefonin. För tv väljer de FastTV med fem kanaler i baspaketet,
nämligen svt1, svt2, svt24, ur och tv4.

tredje fallet

På nästa sida har vi sammanställt de kostnader som dessa familjer har i dag för telefoni, internet och tv. Sedan har vi kompletterat med vad deras kostnader skulle bli efter anslutningen till
fibernätet/stadsnätet.
Avsnittet fortsätter på nästa sida »»

* Hur många år ska man anse att dessa igångsättningskostnader »räcker«? Vi valde tio år,
utan att egentligen kunna motivera det. Den som tycker att fem år – eller något annat antal
år – ger en bättre uppfattning om »avskrivningstiden«, bör välja den tiden i sin egen kalkyl.
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Frågor & Svar
Fråga: Vad händer med elektroniken i huset
om strömmen går?
Svar: Vid ett strömavbrott slutar fibernätet att fungera. Då slås inte bara tv:n och
datorn ut, utan också telefonen om den
är ansluten till fibernätet (se ip-telefoni i
ordlistan).
En person som är kopplad till hemtjänstens
larmfunktion står alltså utan förbindelse när
fibernätet upphör att fungera vid ett strömavbrott. Det är ett problem som inte verkar
ha fått någon lösning ännu.
Fråga: Om det nu blir ett fibernät, vad ska
ske med Gylleröds nuvarande tv-anläggning?
Svar: När fibernätet har kommit igång kan
det gamla nätet stängas, men vi tror att det
inte bör ske alltför snabbt. Alla behöver tid
att förbereda sig för växlingen till den nya
tekniken.
Dessutom har föreningen avtal om vidaresändning av program i den nuvarande anläggningen som har en viss uppsägningstid.
När och hur själva övergången ska ske är
nog så viktigt. Men det blir ju aktuellt först
om extrastämman den 6 februari beslutar
att ombyggnaden ska ske.
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FIBER TRIPPEL

INFORMATION OM FIBERNÄT FÖR GYLLERÖD

«« Fortsättning från föregående sida

Formalia

Kostnader för telefoni, internet och tv
tre typfall, kronor per månad
Fall 1		
I dag
Fiber
145
Telefoni: fast avgift
Telefoni: samtal
165
Internet
299
Tv: investering fibernät
0
Tv: startavgift m.m.
0
Tv: abonnemang
0
Summa
609
Billigare (+) eller dyrare (–)		

Fall 2		
I dag
Fiber

130
119
112
196
187
379
115
0
25
0
139
275
708
969
–99		
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Fall 3
I dag

130
145
138
244
187
0
115
0
25
0
289
0
884
389
+85		

Fiber
34
217
0
115
25
79
470
–81

Kontentan av kalkylerna är att två av familjerna får ökade månadskostnader med knappt 100 kronor, medan en familj får en sänkning med ungefär samma belopp.
Ovanstående är alltså typfall. Det bästa är att göra sin egen kalkyl,
och det är inte svårt. För att komma fram till kostnaderna i dag tar
man fram sina aktuella räkningar och letar upp respektive belopp.
När det gäller fiberalternativet går man in på operatörernas webbplatser och se efter vad de erbjuder. Slutligen lägger man till 115
kronor per månad för investeringen i fibernätet och 25 kronor per
månad för starkostnaderna. +
Charles Kao belönades
2009 med Nobelpriset i
fysik. Han fick det för sin
uppfinning 1966 att skicka
ljussignaler över långa
avstånd.
Figuren visar hur en fiberkabel är uppbyggd. Källa:
Vetenskapsakademien.

när medlemmarna i en samfällighetsföre
ning fattar beslut är det formella viktigt. Vi
beskriver nedan några formella saker som
alla medlemmar behöver känna till inför
extrastämman den 6 februari.
Flera delägare
Den som äger ett hus har en röst. Om flera
personer äger ett hus – och alla inte är med
på stämman – måste den som är på mötet
ha fullmakt från de frånvarande delägarna
för att få rösta.
Så räknas rösterna
Utgångspunkten är en medlem–en röst. Men
om en medlem begär det, ska stämman
rösta enligt den så kallade andelstalsmetoden. Då har den som äger två fastigheter,
två röster.
Den här regeln är tillämplig om en stämma
ska besluta i en ekonomisk fråga, något som
fiberinvesteringen är i hög grad.
Fullmakt
Röstning kan ske genom ombud. Ett ombud
kan bara företräda en medlem. Ombudet
behöver inte vara medlem i föreningen.
Begränsningen till en fullmakt gäller inte
fullmakter från delägare.
Vi har gjort en blankett för fullmakt som bör
användas. Blanketten delas ut samtidigt
med kallelsen till stämman. Den finns också
för nedladdning på www.gyllerod.se.

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
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i fiberfrågan

Mölle den 22 januari 2010

stora prisskillnader Det lägsta anbudet
för gräva-koppla-delen är från E.ON ES/NCC.
Tillsammans med anbuden från Höganäs
Energi och Öresundskraft ger det en utgift för
investeringen på 1 283 000 kr eller 17 600
kr per fastighet. Företaget föreslår att kabeln
huvudsakligen dras i grönytor. Det närmaste
anbudet – från Öresundskraft Underhåll – ger
en utgift på 1 731 000 kr eller 23 700 kr per
fastighet. Företagets förslag innebär att kabeln
till stor del dras i asfalt.
en ny förrättning Om extrastämman den
6 februari skulle säga nej till fiber, bör den
nuvarande tv-anläggningen avvecklas. Då
fordras en ny förrättning och ett nytt anläggningsbeslut. Linda Adler vid Lantmäteriet i
Ängelholm skriver i ett mejl den 18 januari:

»Under förutsättning att alla delägare är
överens och att det inte krävs alltför mycket
detektivarbete från vår sida (dvs med enkla
förutsättningar) bör kostnaden hamna kring
40–45 000 kr.«
en enkel tv-lösning Vad skulle en villa-
ägare i Gylleröd behöva för att kunna se de
vanligaste tv-programmen? Perfekt Euronics i
Höganäs svarar så här:

»Det behövs en uhf-antenn på taket och en
kabel från den till tv-mottagaren. Antennen
kostar 695 kr. Till det kommer monteringen
som tar cirka tre timmar. Sammanlagt blir det
cirka 2 000 kr. En digitalbox är också nödvändig, och den kostar omkring en tusenlapp.
Total kostnad: 3 000 kr.«
»Med den här utrustningen kan man ta in
svt1, svt2, tv4, tv6, svt24, Barnkanalen,
Kunskapskanalen, AxessTV, dr1, dr2 och
danska tv2. Ingen abonnemangsavgift. Den
vanliga radio- och tv-avgiften på 2 076 kr per
år tillkommer. Det blir en bra bild, men inte
lika bra som med parabol.«

rättelser i fiber trippel I tabellen på s 12
har vi missat en post på 35 kr i fiberkolumnen
för Fall 1 och Fall 2. Canal Digital tar nämligen
ut en så kallad kortavgift på 35 kr per månad.
I Fall 3 (FastTV) tillkommer 49 kr per halvår
för samma sak, alltså cirka 8 kr per månad.
Kostnaderna för respektive fall ska därför ökas
med dessa belopp.

På s 9 skriver vi att Perfekt Euronics utför
installationer av tv, internet och telefoni. Det
gör företaget inte. Däremot säljer och monterar det antenner.
tv i flera rum Den som skulle vilja ha en tv
i flera rum kan få det. Från hemmacentralen
dras en kabel till respektive rum. Vid varje tvmottagare behövs det en digitalbox.

Den som har ett abonnemang hos FastTV
betalar 1 699 kr för varje digitalbox; ingen ytterligare kostnad tillkommer.
Hos Canal Digital är villkoren följande: Boxen
kostar antingen 899 kr eller 1 995 kr. Det lägre
priset gäller abonnenter som har Pluspaketet
eller Totalpaketet. Därtill kommer 80 kr per
månad och rum som en extra kostnad för
abonnemanget.
handelsbanken Samfällighetsföreningen
har ett lånelöfte från SHB i Höganäs som kan
användas för finansiering av ett eventuellt
fibernät i Gylleröd. Banken har också ett erbjudande till föreningens medlemmar, se det
separata reklambladet. Anna Jugås meddelar
att hon är anträffbar från den 1 februari.

+
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Bxtra fiireningsstdrnma den 6 februari zoro

1.

val av ordfiiirande ftir stiirnman

Deltagarna v?iljer t ars-Peter Jonsson

2.

pe mdtet.

Val av sekreterare vid stiirnman

Deltagarna veljer Chdster Wallentin

3.

till ordfiirande

till sekreterare vid

st?imman.

Val av tve protokollsjusterare som vid behov

iir

rdstreknare

Deltagarna vdljerJan Alpman och Sune Eriksson till justeringsmdn
och rdstreknare.

4.

Upprettande av en niirvarolista och riisddngd

Sekreteraren giir ett upprop fastighet fiir fastighet och upplyser om
avlamnade fullmakter. Ritstlangden visar att 49 fastigheter er
fitretddda av deltagare pa miitet.
Stemman beslutar att godkiinna rdsthngden,

5.

se

bilaga r.

Godkiinnande av kallelsen till stemman

Ordftiranden redovisarvad som galler fiir kallelsen enliSt stadgama.
Kallelsen ska utflirdas av soTelsen och vara sk ftlig. Den ska na
medlemmarna senast tve veckor fdre stemman,
Ordldranden berdttar att kallelsen till dagens stemma skedde den 1r
januari di en skriftlig kallelse delades ut i alla brevl8dor. Kallelsen
sattes ockse upp pe fdreningens anslagstavla och lades ut pe Gy eriidwebben. Samtidigt skickades kallelsen per post till medlemmar
som inte er mantalsskri\,na i Mdlle, ett 2o-tal personer. Tillsammans
rned kallelsen fick alla medlemmar ett informationshefte med titeln
l'iberTrippel.
Stemman beslutar att godkiinna kallelsen

6. st Telsens

fiirslag till dagordning

ordf6randen presenterar fdrslaget till dagordning, se bilaga z.
Jamfiirt med fiirslaget till dagordning i kallelsen har styrelsen fl)'ttat
upp punkt 9 "Behandling av eventuella motioner" till punkt 7
"Sameillighetens tv-anleggning".
Stemman beslutar atl faslstalla dagordningen.

1/kh6
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Samfiillighetens tv-anleggning

Ordf6randen redogiir fiir inkomna motioner. Det ar:

-

En motion fren Lars-Drik Johansson och Christer Nilsson med

-

Trc motioner fren Christer Nilsson, betecknade Nummer
Nummer 2 och Nummer 3. se bilaga 5.

-

En motion fren Barbro och John Bengtsson, se bilaga 6.

rubriken "Fiber eller inte fiber? Finns det alternativa ldsningar?",
se bilaga 3 och 4.
1,

Ordfitranden fiiresler att Christer Nilssons tre motioner behandlas
fdrst, eftersom som de geller procedurfregor. Stiimman beslutar
enligt fiirslaget.

ordfdranden lemnar ordet till christer Nilsson som motiverar sina
motioner. I motionerna fdreslerhan dels att ett beslut i ftegan om
installation avfiber ska grunda sig pe att minst tre liirdedelar
(kvali{icerad majoritet) riistar fiir fitrslaget, dels att omr6stningen
inte ska ske pa traditionellt siitt pi extrastemman utan skriftligen
inom cn tveveckorsperiod efter stamman
D:irefter redovisar sekreteraren stlrelsens )ttrande 6ver motionerna. Han konstaterar att beda fiirslagen strider mot Lagen om fdrvaltning av samfdllighetsfdreningar (SFL) och fdreningens egna
stadgar, vilket inneber att motionema inte kan behandlas av stemman ellerbli fijremel fijr omrijstning och beslut.
Stdmman beslutar enligt stlrelsens fijrslag:

att inte uppta motionerna till behandling, eftersom de ster i strid
med saval SFL som fiireningens egna stadgar. Beslutet fattas med
acklamation.
Ordldranden konstaterar att det finns flem beriirningspunkt€r
mellan motionen fren Lars-Erik Johansson och Christer Nilsson
respektive motionen ften Barbrc och John Benglsson. Han fiiresler
darfrir att motionerna behandlas tillsammans. Stdmman beslutar
enligt fitrslagetI den fortsatta behandlingen av motionerna, och den fdljande
diskussionen, ]'ttrar sig Lars-Erik Johansson och ChdsterNilsson
med utgangspunkt ftan sin motion; Inrs-Peter Jonsson och Christer
wallentin talar fiir stlrelsens ]ttmnde; flem andra medlemmar
deltar med inliigg.
Efter en stunds diskussion fdresler ordfiiranden att st:imman till att
med ska ta stallning till LaN-Erik Johanssons och Christer
Nilssons fiirslag atthenskjuta beslutet om l6sning av tv-fragan till
sommaren de flesthusagare kan delta, enligt deras mening. Stem-

biiia

man beslutar enlisl ofdliirandens

liirslag

.y'^,,r'
/
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lnfdr omrdstningen redogitr sekreteraren fdr rdstningsfiir{amndet
och de alternativ som finns nar det geller rdstning enligt huvudtal
respektive andelstal, beslut med acklamation respektive rdstiilning
samt itppen eller sluten omrdstning.
Kerstin Alpman beger att den aktuella omrdstningen, liksom eventuella fdljande omfiistningar, ska ske enligt andelstal. Ordfiiranden
konstaterar att se ska ske, och stiiller fiiljande proposition:

.
.

Ja inneber att stemman ska fatta beslut i dag (st)'relsens fitrslag)

Nej innebar att stemman ska hanskjuta beslutet till sommaren
(motionhrernas fiirslag)

Stemman beslutar att godkinna prcpositionen.
Ner det geller den aktuella omriistninSen begers att rdstriilning ska
ske. Ingen fiireslar sluten omrdstning och derftir sker den genom att
sekreteraren ropar upp respektive riistberettigad som avger sin rtist.
Stemman beslutar enligt sBTelsens fiirslag:

att fregan om en eventuell ombyggnad av den nuvarande tvadaggningen till fiber ska beslutas i dag.
Beslutet fattas med 39ja-rdster mot 8 nej-rdster; 2 avster, se bilaga
1.

Efter detta beslut, och en fortsatt diskussion, beslutar stzimman att
diskussionen dr avslutad och att en omr6stninS ska ske. ordfdmnden stdller fiiljande proposition:

.
.

Ja inneb:ir att den nuvarande
(sbTelsens fiirslag)

tv-a

eggningen byggs om

till fiber

Nej innebiir att dct ska vara valfritt fiir varje husegare att vdlja sin
egen liisning fiir tv, internet och telefoni (motioniiremas f<irslag).

Ordfiimnden sammanfattar att omrdstningen giillerja eller nej till
fiberombyggnad. Han fiiresler att omrdstningen ska ske pe samma
sett som tidigare, det vill shga genom upprop. Stemman beslutar
enligt hans fdrslag.
Stemman beslutar enligt styrelsens fdrslag:

att den nuvarande tv-anliiggningen

byggs om

till fiber.

Beslutet fattas med 27ja-rdstermot 20 nej-rdster; I avstar; l deltar
intc i omrdstningen, eftersom han dessftjrinnan harlemnat m6tet,
se bilaga 1.

-+
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Stamman beslutar vidare enligt sBrelsens fiirslag:

att fiberkabeln hurudsaHigen dms i asfalt
till husen sker fren gatusidan,

och att anslutningama

aft st].relsen fer i uppdrag att slutfdra fdrhandlingarna med de
inblandade fdretagen och genomf<ira projektet med sikte pe att
ombyggnaden iir fiirdig till den l juni 2oro samt

aft Barbro och John

Bengtssons motion anses besvarad.

Besluten fattas med acklamation.

8.

Beslut om frnansiering av projektet

Sekreteraren redogiir fitr st)'relsens fiirslag till beslut i fregan om
finansiedng av ombyggnaden avden nuvamnde tv-anlaSgningen till
fibernd,t. En kort diskussion fiiljer. Ner det inte erfler mtitesdeltagarc som begar ordet konstaterar ordfdranden att diskussionen dr
avslutad.
Stemman bcslutar enligt stlTelsens fiiNlag:

aft

fdrcningen fdr ombyggnad av saml?illighetsfdreningens nuvarande tv-anliiggning till fiber ska uppta en checktredit i Handelsbankcn pahiigst r 75o ooo kronor. Denna checklredit ska senare
leggas om till ett len i Stadshlpotek pa hiigst r 75o ooo kronor,

att

l,ars-Peter Jonsson i ftirening med Leif Houghton bem]'ndigas
att ftjretreda fiireningen och teckna ftireningen vid upptagande av
namnda checklcedit och lan, att underteckna erforderliga kontrakt
och linehandlingar, att kvittera lanevalutan samt att disponera
ndmnda checklredit, att ftjr f6reningens riikning bestamma Umplig
tidpunkt fdr omleggning av ndmnda checkkredit l En i Stadshlpotek och villkoren ftir detta len samt att i dvrigt i alla avseenden
fiiretreda fdreningen vid upptagande av nemnda checklredit och lin
samt vid underskrift av alla dirvid f<jrekommande handlingar samt

t

aft

investeringen i ombyggnaden av den nuvamnde tvanleggninSen till fiber ska linelinansieras i sin helhet.
Investeringen bereknas medf<ira en irlig kostnad fdr ranta och
amortering pe i gcnomsnitt cirka r 60() kronor per fastighet. Medlemmarnas irliga avgift till samfillighetsfdreningen bereknas i
genomsnitt fiir linetiden komma att 6ka fran 2 ooo kronor - vilket
var avgiften fiir 2oog - till cirka 2 60() kronor per ar, det vil saga
med cirka 6oo kronorper 5r.
Besluten fattas med acHamation.

/

lrha'

GYLLERdDS SAMFALLIGHETSFOREI{ING

9.

. PROTOKOLL . dEN'I2 fEb'UAJi

O!'riga fTegor

Ordfdmnden konstatemr att ingen mdtesdeltagare anmiiler negon

iiwig friga.

10. OIn stemmoprotokollet
Sekreteraren berettar att protokollet kommer att delas ut i alla
brevlidor, l?iggas ut pi Gyllerridwebben och skickas per post till
medlemmar som ar mantalsskrivna pe annan ort. Protokollet och
tillhtimnde bilagor kommer vidare att var tillgiingligt i MdIe pe

Gamgrand 13.

Vid protokollet

Gt"th,
Chdster Wallentin
sekretemrc
Justems den r2 februari 2o1o

ordfiirande

Bilagor*
1. Rdsdengd

2. Fitrslag

till dagordning

InIs-E k Johansson och Christer Nilsson med
rubriken "Fiber eller inte fiber? Finns det altemativa liisningar?"
4. SgTelsens ]ttrande 6ver Lars-Eriks Johanssons och Christer
Nilssons motion samt stlrelsens ftilslag till beslut i fiberfTagan
5. Tre motioner ften Chister Nilsson, betecknade Nummer r,
Nummer 2 och Nummer 3, med stlrelsens lttrande och fiirslag till
beslut
6. Motion faen Barbro och John Bengtsson med stlrelsens ),ttrande
och fdrslag till beslut
7. stlrelsens fdrslag till beslut i fragan om finansiering av ombyggnaden av den nuvarande tv-anlaggningen till fiber
3. Motion fran

" Bitasor ar tilkanslsa i

M611e pe

camsrand

13.

2O1O

'
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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

Bilaga 6
6 feb 2010

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.

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • FÖRSLAG • den 30 januari 2010

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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GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • PM • den 8 mars 2010

Två prejudicerande rättsfall
Fall 1
En samfällighetsförening i Härnösand beslöt vid en extra
föreningsstämma att bygga om sin centralantennanläggning så att den också kunde användas för att ta emot
kabel-TV. Beslutet klandrades av en delägare. Fastighetsdomstolen och hovrätten fann att det fattade beslutet
stred mot föreningens ändamål därför att kravet på att
föreningen skall förvalta den anläggning för vilken den
bildats inte var uppfyllt. Hovrätten ansåg bl.a. att den
beslutade ombyggnaden innebar att en helt ny och
förändrad anläggning tillkom. Den ursprungliga anläggningen var bara cirka 10 år gammal.
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äldre typ kan ersättas med en anläggning för mottagande
av kabel-TV, en fråga som väl kan ha stor ekonomisk
betydelse men inte kan anses vara av sådan principiell
karaktär att den inte kan avgöras av föreningens beslutande organ utan måste föranleda ny förrättning.
Den anläggningsförrättning vid vilken den nu aktuella
gemensamhetsanläggningen kom till genomfördes i
samband med exploatering av bostadsområdet och innan
fastigheterna överlåtits till de boende. Anläggningsbeslutet innebar bl.a. att ett antal anordningar
skulle inrättas, däribland ’på marksamfälligheterna S:1
och S:2 samt på deltagande fastigheter belägen centralantenn jämte tekniska anordningar och ledningar t.o.m.
vägguttag’. Beträffande anläggningens utförande angavs
endast att det skulle ske i enlighet med de byggnads- och
markplaneringsritningar som låg till grund för byggnadslovet beträffande byggnaderna på deltagande fastigheter.
Samtidigt med anläggningsförrättningen bildades samfällighetsförening för förvaltning av anläggningssamfälligheten och antogs stadgar för föreningen. Beträffande
grunderna för förvaltningen angavs i stadgarna endast att
samfälligheterna skulle ’förvaltas i enlighet med vad som
vid bildandet bestämts om deras ändamål’.”

Högsta domstolen konstaterade bl.a. att någon principiell
skillnad av rättslig betydelse mellan anordningar för
mottagande av eterburna sändningar från Sveriges
Radios programföretag och anordningar för mottagande
av kabelburna radio- och TV-sändningar inte kunde anses
föreligga. Det måste i dag, enligt domstolen, anses rimligt
att en gemensamhetsanläggning för mottagande av radiooch TV-program byggs för mottagande av kabelsändningHögsta domstolen fann att det av föreningsstämman
ar, när ekonomiska och tekniska förutsättningar föreligfattade beslutet rörande kabel-TV inte kunde anses strida
ger.
mot föreningens ändamål eller vara främmande för
Högsta domstolen anförde vidare: ”I kompetensområdet ändamål som föreningen skulle tillgodose. (Högsta
domstolen, 1989-06-07, T 350-86.)
för en samfällighetsförening som har till uppgift att
förvalta en anläggningssamfällighet ingår enligt förarbetena till lagstiftningen alla åtgärder som kan hänföras till
utförande och drift av anläggningen. Också förnyelse av
Fall 2
tekniska anordningar som ingår i anläggningen måste
höra dit.”
En samfällighetsförening beslutade komplettera sin
Vidare anförde domstolen: ”Tekniska anordningar som
ingår i gemensamhetsanläggningar måste förr eller
senare förnyas. Om en anläggning förvaltas av en samfällighetsförening är det föreningens beslutande organ som
med beaktande av föreningens ekonomiska förutsättningar har att bestämma när och i vilken takt detta bör ske.
Det är naturligt att föreningen därvid också beaktar nya
anspråk som kan ställas på anläggningens prestanda, så
att inte föreningen bygger fast sig i en föråldrad teknik.
Att därvid en centralantenn för mottagande av eterburna
sändningar byggs om till en anläggning för mottagande av
kabelburna sändningar kan inte – i varje fall inte numera
– anses medföra att det blir fråga om en anläggning av
principiellt annan art.
Med de utgångspunkter som angetts i det föregående blir
– om inte annat följer av samfällighetsföreningens
stadgar direkt eller indirekt genom deras anknytning till
anläggningsbeslutet – frågan, om en centralantenn av

anläggning för mottagning av kabel-TV med bredbandstjänster. Tingsrätten konstaterade att den beslutade
uppgraderingen kunde ske utan några större ingrepp i
den redan idag befintliga anläggningen. Med hänvisning
till Högsta domstolens resonemang rörande kabel-TV
ansåg tingsrätten att utökningen med bredbandstjänster
inte stred mot lagen då föreningen endast beaktat de nya
anspråk som kan ställas på anläggningens prestanda och
att det inte skulle bli fråga om en anläggning av principiellt annan art. Tingsrättens dom fastställdes av hovrätten
och Högsta domstolen. (Högsta domstolen, 2003-05-16,
T 802-03.)

Citerat från Tommy Österberg, Samfälligheter – handbok för samfällighetsföreningar, Norstedts Juridik, 9
uppl. 2007, sidan 124–126.
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Protokoll over drsnote i Molfe stationshus 1989-03-28-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ndrvarolappar samlades in for uppgorande av ndrvaro-

forteckning.
Nils olsson valdes som ordforande for Arsmotet.
Christer Nilsson valdes som sekreterare for irsmotet.
Att jainte ordforanden justera protokoll over Arsrnotet
valdes RoIf Julin och Gunnar GustafssonArsrnotet faststeillde dagordningen enligt kallelsen.
Arsmotet godkiinde kallelsen.

Styrelsens och revisorernas beraittelser var bilagda

kallelsen tilt irsnotet.
Riittelse av den ekonomiska redogorelsen:
Ingiende likvida medel 1988-01-01 5r 22.6A4268
i-nte 22.A64268.
- Av utg&ende likvida medel 1988-1-2-31 reserveras
6.500:- for betalning av vinterviighdllning och
griisklippning for 61 1988.
Arsmotet godkiinde styrelsens och revisorernas beriittelser.
8. Arsrnotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
g. Arsmotet beslot att inget arvode skall utgd tilI
styrelse och revisorer for 1-989.
10. Centralantenn-fiistet skadades av storrnen i mars.
Forrnodligen behovs nytt markfaiste. Haraldssons Byggfirrna i
Hoganiis undersoker och Atgiirdar.
Om rostskador kan p6visas kan ersiittning INTE utgi
frdn forsiikring.
Tidpunkt for justering av anmdlda TV- och FM-storningar
meddelas senare.

Parabol.

Enkeiten om parabolantenn besvarades med:

50
17
13 2 -

(svarsalternativ
rnajoritetsbeslut
men accepterar
( svarsalternativ
(svarsalternativ
stoppa
fbrsoka
NEJ, ska11
svarsalternativ
ange
att
utan
Nej,
Ej svarat

Ja
Nej,

1)
2')
3)
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l-989-03-28

sida 2(3)

I mitten av april vdntas utslag fr6n HD i ett mil om
parabolantenn. Det iir en samfdllighet i Hatrnosand, som
under sarmna premi-sser, som en majoritet av oss, velat
kombinera sin centralantenn med en parabol. Detta har
overklagats av en medlem. om samfeilligheten vi-nner ger
detta ois biittre rnojligheter att forverkliga en parabolanldggning under nuvarande anliiggninqsbeslut. I annat fall
miste vi hos Lantmaiteriet soka aindrinq av detta beslut.

11.

Ordforanden redogjorde for Finnvj-ks erbjudande betriiffande
parabol-anslutning. Styrelsen utreder detta ndrmare.
Kostnaden for att installera spdrrfilter i vir anlii,ggning
liqger p6 1-2.ooo:- per fastighet.
Efter diskussion var irsmotet enigt om att avvakta HD:s
utslag i Hatrnosands-mAlet.
Arsrnotet godkiinde styrelsens budgetforslag alternativ 2
for l-989. Uttaxeringen blir alttsd 685:- per fastighetI samband rned budgetdiskussionen beslot irsmotet, att
Arsavgiften skall vara betald senast den 30 maj 1989
N6gon pirninnelse gores i-nte utan restlista uppreittas efter
nilmnda dag.

1,2.

13.

L4.
1_5.

Nils S Olsson valdes som styrelsens ordforande for l-989.
valdes som kassor for 1989Valborg Billow
Christer Nilsson valdes sorn sekreterare for L9B9 Inga-Lisa Jagaeus valdes som styrelse-suppleant for l-989.
Cecilia Miintzing valdes som revisor for l-989.
valdes som revisor*suppleant for 1"989K A Hansson
Lennart Olsson och Erik Ljung valdes som valberedning for
1989.

Villa-

L6.

Arsrnotet beslot att inte ansluta sig till
iigarf orbundet.

L7.

A11 moped&kning €ir fclrbjuden pA gAngvaigarna inom omridet,
likasA pd grtisrnattor och gronomriden/ som til-1hor
sanfailllgheten. Vi formodar att all-a sett de onodiga
skador p5 grelsytorna, som mopedikarna istadkommit denna
vinter. Det kostar pengar att steilla dem i ordning-

Svenska

Hoganiis Kommun f6rbjuder ridning pa gamla banval]en sAv5l
p& den grusade som den grdsbevuxna delen.

Vi vridjar till aIIa foriildrar att tala med sina barn (och
barn fi&n ovriga Molle) om detta och hoppas pA lojalitet
frin alla hell.

GYLLERODS SAMT'ALLIGHETSFORENTNG

l_98 9-0 3 -2I
sida 3(3)

trots var motet enigt o:n att vi
OvanstAende pekpinnar till
har fina unqdomar b6de pA eytterod och i ovriqra Molle.
Styrelsen ornbads kontakta dgare och Hogands Kornmun
belraiffande forfallet p6 Bores gamla fastiqhet pA
Kullabergsvdgen.

l-8.

Styrelse och motesdeltagare tackade varandra och notet
avslutades.

Christer Nilsson

Nils S olsson

Justeras:

Julin

Gunnar Gustaf

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • FÖRTECKNING • den 8 mars 2010

Operatörer för tv, telefoni och internet
I Öresundskrafts stadsnät finns följande tjänsteleverantörer för
privatkunder:

Television
Canal Digital
FastTV
Viasat*

Telefoni och internet
All Tele
Bahnhof
Blixtvik
Bredband 2
Bredbandsson
Tele2
Telia

* Viasat har tecknat ett avtal med Öresundskraft om distribution av
tv. Därmed kan Öresundskrafts stadsnäts kunder inom kort välja
Viasat som tv-leverantör. Källa: Pressmeddelande den 23 februari
2010. Se vidare www.stadenistaden.se

Bilaga 11
F 1728-10

GYLLERÖDWEBBEN

Pelle Christiansson, 27 augusti 2009
Jag är inte säker på att jag rätt förstår hur man i styrelsen resonerar i den här frågan.
Jag tror att läget är detta:
För det första så gäller det ursprungliga anläggningsbeslutet
ännu och det är samfällighetsföreningen bunden av. Centralantennanläggningen skall finnas och förvaltas av samfällighetsföreningen (genom dess styrelse) till dess att ett nytt beslut fattats
– antingen vid en omprövningsförrättning (lantmäteriet) eller
genom beslut av länsstyrelsen (att till exempel godkänna ett
regelrätt fattat stämmobeslut om avveckling ). Det går säkert
inte att bara tolka ett stämmobeslut, som dessutom fattats
under rubriken övriga frågor, som bindande för nuvarande och
framtida styrelser att låta anläggningen bara tjäna ut, det vill
säga i klarspråk förfalla.
För det andra. Om man skall ha med just danska digitala kanaler eller ej, måste nog beslut om den saken fattas av medlemmarna vid en stämma. 25000 kronor utslaget på 72 fastigheter
blir ju inte mer än cirka 350 kronor. Till och med om man
undantar de 15 eller 20 fastigheter som på ett eller annat sätt
kanske skulle slippa delta i den kostnaden, blir engångskostnaden för övriga i storleksordningen 500 kronor.
Jag vet ju för egen del inte alls om TV-anläggningen i övrigt rent
tekniskt tål att överföra de danska kanalerna eller om anläggningen helt enkelt är slut och oduglig för nutida bruk och därför
bör utgå ur gemensamhetsanläggingen, vilket som sagt bara kan
ske i enlighet med ett förfarande enligt anläggningslagens
bestämmelser.
Frågan om TV-utbudet är jobbig och mitt förslag är därför, som
säkert redan har framgått, att styrelsen utlyser en extra stämma.
Det får kosta, men det är nödvändigt att Litas är på plats då.
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Ang den gemensamma TVanldggningen
Undertecknad

-

gyllertidsbo sedan 1975

- vill uppmana

styrelsen att omprtiva sitt ftirslag om att ta
samfdllighetens redan magra programutbud. Samfdlligheten dr ett

bort de tvd danska kanalerna frin
obligatorium, som har att fiilja givna spelregler. Dagens styrelse ltter fcirst6, att man striivar efter att
med tiden kunna avfdra den gemensamma W-anldggningen frAn samfSllighetens agenda (?). I detta
skulle awecklingen av de danska kanalerna vara ett fiirsta steg.
Samfiilligheten startades med huvudsakligen tvi uppgifter: Att skota samfdllighetens gingvdgar och
grcinytor samt att fcir medlemmarnas rdkning driva en samdgd W-anlSggning. Redan fr6n btirjan var
kostnaderna tdmligen lika fcirdelade pi dessa b6da huvuduppgifter. Samfdlligheten dr ur
medlemmarnas synpunkt en utmerkt form, som genom 6ren betytt och fortfarande betyder mindre
individuella kostnader och en hrig grad av service.
Den omstdndigheten, att en del medlemmar i samfdlligheten skaffat sig kompletterande utrustningar

form av paraboler och annan ndtanslutning, mtijliggdr inte ftir styrelsen att reducera sitt 6tagande
mot samf6lligheten i civrigt vad gdller en god W-service.
i

Att ta bort de danska kanalerna dr d6lig service f<ir mtnga gyllerddsbor, som genom Sren ldrt sig
uppskatta, dra nytta av och vant sig vid dem. Vad styrelsen b<ir grira dr istdllet att utreda hur och
arbeta ftir att de danska kanalerna kan bibeh6llas utan alltf6r blodiga kostnader fdr medlemmarna.
Det dr det enda mandat som enligt min mening fcireligger fdr styrelsen.

darngrdnd

9, 042-347603
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Henrik Orwén, 16 september
Jag har läst inläggen om de danska sändningarna. Jag är Gyllerödsbo
och vill bidra med några synpunkter till diskussionen. Styrelsens
beslut kan nog anses helt korrekt. Det går inte att laga en gammal bil
hur länge som helst. Antingen får man byta bli eller börja cykla om
man är ute efter en billig transport …
Om man ska göra något, så är det att byta ut det nuvarande
kabelnätet mot fiberkabel, och med tanke på konjunkturläget är det
helt rätt tid.
Jag föreslår att styrelsen gör ett utskick för att ta reda på hur många
som tittar via anläggningen respektive har egna lösningar via parabol
eller bredbands-tv. Jag skulle tro att många har Gylleröds kanaler
som ett komplement, bland annat för att se de danska kanalerna.
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«Fiber är förlegat»
Lars-Erik Johansson, Ålgränd 3 • Den 14 januari 2010
Det var ju en utmärkt utredning om fibernät för Gylleröd. Saknar dock,
som utlovats av styrelsen, andra alternativ. Med andra ord: Vad innebär
det om vi skrotar nuvarande lösning och varje husägare har valfrihet att
välja sin egen:
Telefonilösning (allt går ju mot mobilt i dag). Man skrotar sin fasta.
Internetlösning (allt går ju mot mobilt i dag).
Tv-lösning. Från enkla baskanaler med en antenn på loftet till Boxer och
Canal+ och Viasat. Vad är priset?
Allt tenderar ju till att vara mobilt i dag, med mycket bandbredd (4G) i
Stockholm. Dröjer inte länge innan vi också har tillgång till denna
bandbredd i Skåne.
Många ersätter den fasta telefonin med mobil, där man också kan skicka
SMS och MMS till låg kostnad. Ett telefonnummer.
Tv löser man utmärkt med till exempel Boxer, parabol eller via ADSL, för
det man önskar se.
Jobbade på Tele 2 i mitten av 90 talet, då fiber verkligen var på ropet.
Tycker nu att det är förlegat och ser fram emot styrelsens utlovade
alternativa förslag med lösningar som ligger i tiden och som ger varje
Gyllerödsbo valfrihet att välja sin egen lösning efter behov.
Med en fiberlösning blir vi påtvingade en kostnad under 20 år och
lösningar som är mycket begränsade för varje husägare. Vi är beroende
av utbudet hos Stadsnätet. 1,5 miljoner kronor är mycket pengar för en
samfällighetsförening att investera. Då det dessutom finns många
golfspelare i Gylleröd måste man ha kvar sin gamla lösning för att se
Viasat Golf eller betala 49 kronor per sändning.
Innan alternativa lösningar presenterats ser jag det som mycket svårt att
ta ett beslut i denna fråga.
Eftersom det finns många bra lösningar i dag för den enskilde husägaren, att till en lägre kostnad lösa sina behov av telefoni, internet och tv
ser jag det som orimligt att alla samfällighetens medlemmar ska bli
påtvingade denna extrakostnad som fibernätet skulle innebära.
Mitt förslag är därför att skrota nuvarande tv-anläggning och att låta
varje husägare få valfrihet att välja lösning efter sina behov. För varje
enskild husägare innebär detta att medlemsavgiften till samfälligheten
reduceras kraftigt i och med att nuvarande tv-anläggning står för den
absolut högsta kostnaden i samfälligheten.
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«Fiberanslutningen utgör basen»
Björn Julin, Sillgränd 5 • Den 18 januari 2010
Några fakta om utvecklingen
Snabbare mobila bredband kräver mera frekvenser. PTS (Post- och
telestyrelsen) säger att före 2020 finns inga det som helst möjligheter
att frigöra spektrum som kan användas till snabbare mobila bredband, det som ska ersätta GSM och Turbo-3G.
Håller tekniken för höga bandbredder? Den tillgängliga bandbredden
är beroende på avståndet mellan sändare och mottagare. I mastens
närhet kan överföringshastigheter på 100–200 megabit per sekund
erhållas – om man är ensam som kör. När man blir två, eller flera, så
delas bandbredden med alla. Detta fenomen har vi alla märkt som kör
mobilt bredband.
Samtidigt pågår en annan utveckling på tv-området. Utbudet blir allt
mindre beroende av och relaterat till tv-kanaler och kanalbolag.
Utvecklingen orienterar mera mot program. Det är vad som kommer
via Nätet – program alltså.
Du kan själv välja vilket program du vill se, och när du vill se det.
Detta kommer att på ett drastiskt sätt öka behovet av bandbredd.
Notera SVT:s satsning på PlavTV. Programbolagen i USA släpper i
dag ett stort utbud via Nätet. Redan i SVT:s reklamsnuttar om PlayTV
i mobilen framgår det att man varnar för kostnaden som mobiloperatörerna tar ut, och kommer att ta ut, om du utnyttjar hög bandbredd
under lång tid (flera minuter).
Tillsammans kommer detta att medföra:
•

Marksänd tv kommer att dö

•

Kabel tv-bolagen kommer att dö

•

Kraven på bandbredd i Nätet kommer att stiga drastiskt. I dag
levereras cirka 100 megabit per sekund till varje kund. Om tre
år räcker inte det, då krävs leverans av 1 000 megabit per sekund.

•

All bildkommunikation kommer huvudsakligen att ske via nätet.

I Korea såldes 3D-tv-apparater redan 2009 som fungerar på den
öppna marknaden. I Paris i september presenterades två olika system
som stöds av olika tillverkare (precis som vanligt) en lösning som
kräver glasögon (obekvämt) och en annan lösning som inte kräver
glasögon. Om 2–3 år har vi holografisk tv, den finns i labben i dag.
När detta blir verklighet så krävs verkligen ordenligt med bandbredd.
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Vad gäller oss i Gylleröd
Lite svårt att säga hur länge det dröjer (där brukar det alltid bli fel)
men egentligen finns ingen annan tänkbar utveckling än fiber. Sedan
må det vara en annan fråga när vi ska installera fiber till våra hus.
Vi måste göra det förr eller senare. Det kommer nog inte att bli
billigare i framtiden, eftersom kostnaden för att ansluta är arbetsorienterad och lönekostnaden troligen inte kommer att sjunka i framtiden. Möjligen kan andra affärsmöjligheter skapas, via subventioner
etcetera.
Den framtid och utveckling som experter ser är en kombination av
trådlöst, mobilt och fiber. Den trådlösa tekniken använder du inom
hemmet. Då får du tillgång till hög bandbredd i det trådlösa systemet
för att ni är få användare och avstånden små. Dessutom är den
trådlösa tekniken för dessa avstånd billig.
Fiberanslutningen utgör basen för hela kommunikationsbehovet.
Mobilitet utnyttjar vi endast under förflyttning: utomhus, på tåget och
i bilen. Den kommer att ha sina begränsningar vad gäller bandbredd
och pris/kostnad även i framtiden. I varje fastighet ska det finnas en
eller flera fiberanslutningar som kan utnyttjas av alla, och som alltid
täcker alla behov av bandbredd. Detta ger också möjlighet att samtidigt se på olika tv-program och surfa på internet.
Att inte alla kanaler finns i dagens utbud via Öresundskraft beror bara
på att det är för få användare i nätet. Detta är en bra fråga att ställa till
representanten för Öresundskraft vid informationsmötet på lördag.
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»Några funderingar kring ett uppdrag, majoritet och valfrihet«
Mona Nordin, Krokgränd 2 • Den 21 januari 2010
Behovet och nyttan av nya verksamheter i samfälligheten bör vara av
stor betydelse och ha varaktigt värde för de allra flesta i föreningen,
för att man ska kunna motivera ekonomiska åtaganden under 25 år
framåt för samtliga medlemmar.
Föreningen bör verka i omtanke och med medlemmarnas bästa för
ögonen. Man får vara aktsam med medel som används och noga med
att precisera alla kostnader som påverkar priset för, i det här fallet, en
eventuell fiberkabelanläggning.
Angivna kostnader får inte överskridas av verkliga kostnader. Fattas
ett beslut om att bygga en fiberkabelanläggning för exempelvis 1 500
000 kronor. Då är det den anläggningen till det priset beslutet gäller,
ingen annat. Erbjuden produkt behöver levereras till överenskommet
pris.
Samfällighetens uppdrag Om föreningen fattar beslut om att installera fiberkabel, kan man då säga att föreningens uppdrag förändras?
För närvarande gäller uppdraget (förutom grönytor etcetera) bara
underhåll av centralantenn för distribution av aktuellt utbud av tvkanaler, ingen annan teknik.
Installation av fiberkabel innebär ny teknik för tv-distribution i
samfälligheten. Tekniken medför också andra faciliteter: distribution
av internet och telefoni.
– Innebär en sådan teknikförändring i verksamheten att samfälligheten får nya uppdrag?
– Behöver man i så fall omdefiniera ändamålet för samfällighetens
verksamhet för att styrdokumentet/stadgarna ska överensstämma
med nya åtaganden och behov?
– Om ev beslut om fiberkabelinstallation anses medföra »nya uppdrag« för föreningen och föreningen därför behöver omdefiniera
ändamålet för föreningens verksamhet, måste då samfälligheten
ansöka om »omprövning av samfälligheten« och om registrering/godkännande av den nya samfälligheten hos Lantmäteriet?
– Kan man vid samfällighetsföreningens stämma den 6 februari fatta
beslut som ligger utanför föreningens gällande uppdrag?
Majoritet Då ett beslut i en förening kan få ekonomiska följder för alla
i föreningen under lång tid, reflekterar man litet över begreppen
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minoritet och majoritet. Det kan vara så, att de som är representerade
på en stämma och fattar beslut, bara omfattar en liten del av hela
samfälligheten, en minoritet.
Om det på en stämma fattas ett beslut som får omfattande ekonomiska och tekniska konsekvenser för alla i hela föreningen, innebär det
egentligen att samtliga medlemmar i föreningen ekonomiskt och
tekniskt, under mycket lång tid, påverkas av ett beslut som fattats av
en minoritet.
– Är det OK?
Valfrihet De allra flesta vill själva bestämma sitt tv-tittande, surfande
och telefonanvändande utifrån sina individuella behov här och nu och
betala för de tjänster som används, inget annat.
Vi har olika behov och olika krav på tekniska faciliteter. En del har
behov av extremt stor internetkapacitet för nedladdning av spel,
filmer, musik etcetera. Någon behöver den senaste tekniken för sin
meningsfulla tv-fritid, medan en annan nästan aldrig ser på tv. En del
har Parabol och anser sig vara nöjda för sitt behov till sitt pris och får
ut den »hastighet per sekund« som räcker genom befintligt bredband.
Merparten har sin fasta telefon och/eller sin mobil och det är bra med
det … Man kan ju byta leverantör om det finns skäl ... En del kan
skypa därutöver. Någon har eget företag och behöver högsta datorkapacitet för att skicka dokument mycket snabbt för företaget, andra har
inte dator. Många av oss vistas i Gylleröd bara sommartid. Några
unga sommarboende skulle vilja kunna surfa megasnabbt under sin
semester … och ett par har mobilt bredband och så vidare.
– Vilka olika möjligheter finns att tillmötesgå så vitt skilda behov?
Många av oss vill kunna välja fritt och ha tillgång till olika Internetleverantörer, olika telefonileverantörer och olika tv-leverantörer.
Många är också intresserade av priset och vill kunna byta leverantör
när han eller hon märker att andra leverantörer har bättre pris eller
en bättre produkt. Kanske de flesta själva vill bestämma hur långa
kontraktstiderna ska vara. Flera vill kunna välja på en konkurrensutsatt marknad för att få den tv, det internet och den telefoni som
passar individuella behov.
– Erbjuder en fiberkabel i Gylleröd denna valfrihet för den enskilde,
eller följer det med ett obligatoriskt paket med en leverantörs produkt
för alla för viss tid?
Frågan är: Vad är det som vi behöver, vad har vi och vad vill vi ha?

Konsekvens av fiberlösning i Gylleröd
Valfrihet för varje husägare
eller
Stora bidrag från många till några få
Utökade medlemsavgifter
Utrustning i varje hus
Totalt

2 920 000 SEK
+
292 000 SEK
3 212 000 SEK

Vad får vi för detta?

INGENTING

Tillkommer/ hus:

Månadsavgifter etc för:

Per Hus
44 000 SEK

• Television
• Internet
• Telefoni
Vi måste gå via

Öresundskraft
Begränsat utbud av
Television, Internet och
Telefoni.
Företaget väjer operatörer
efter kommersiella villkor

Mölle 2010-02-03
Lars-Erik Johansson

De två alternativen – Några reflektioner och några frågor.
Inledningsvis vill jag ge en stor eloge till utredarna för dokumentet ’Fiber Trippel’ daterat
den 11 januari 2010– ett gediget material presenterat på ett tilltalande sätt.
I ett informationsblad daterat 28 oktober 2009 presenterade utredarna ’De två alternativen’.
Alternativ A - nedläggning av befintlig centralantenn för TV och Radio
Alternativ B – Fiberlösning
I ’Fiber Trippel’ presenterades just bara alternativ B.
Delvis revanscherade sig utredarna i Senaste Nytt som fanns tillgängligt i samband med
informationsmötet den 23 januari. Här tog man bl a upp Lantmäteriets kostnader för en ev. ny
förrättning samt hur man kan se på TV utan fiber och central anläggning – ’EN ENKEL TVLÖSNING’.
En av våra medlemmar kompletterade detta genom att redogöra för en praktisk installation av
en inomhusantenn kopplad till en modern TV med digitalmottagare. Kostnad ca 500 kr. Han
fick in alla SVT:s kanaler + 3 kanaler från Danmark.
När man läser ’Fiber Trippel’ så kan man lätt få uppfattningen att det som beskrivs som
möjligt enbart är möjligt om man har optisk fiber. Det är inte min uppfattning.

Optisk fiber
Optisk fiber är en fantastisk uppfinning som sen många år används för de stora digitala
motorvägarna och även för små vägar som mellan Höganäs och Mölle. Utan optisk fiber
skulle det inte vara möjligt att kommunicera via Internet som vi gör idag.
Jag är dock inte lika övertygad som vissa andra om att optisk fiber måste dras innanför
husfasaden och tom inne i huset. Tror snarare att trådlösa alternativ kommer att klara av att
försörja ett närområde (ett bostadsområde etc) med tillräcklig kapacitet.

Video on demand, SVT Play, Web-TV, Web-radio
Av utredarnas beskrivning (sidan 7 och 8) kan man lätt tro att rubricerade tjänster kräver
fibernät för att fungera. Jag har idag fast Internetanslutning med 6-8 mbit/s. Alla rubricerade
tjänster fungerar alldeles utmärkt. Vi hyr och tittar på videofilmer via nätet, har vi missat
Antikrundan så kopplar jag ihop datorn med TV:n och tittar på programmet på söndagen via
SVT-Play, vill jag följa ett lopp i skid-VM samtidigt som jag jobbar så kan jag det, antingen
via web-tv eller web-radio.

Öppet nät?
På sin hemsida har Öresundskraft rubricerat sitt stadsnät som ett öppet nät. Detta har
utredarna hakat på och benämner också stadsnätet och samfällighetens nät som ett öppet nät
(sidan 7 i utredningen). Jag har uppfattat Stadsnätet som en affärsdrivande enhet inom
Öresundskraft och rimligtvis kan ingen leverantör få tillgång till denna möjlighet till
distribution av sina produkter om inte en affärsuppgörelse ligger till grund som gagnar båda
parter. Stadsnätet är ingen ideell verksamhet som enbart tänker på de anslutnas bästa.
För mig är ett öppet nät ett nät som man som leverantör kan ansluta sig till utan villkor. Via

stadsnätet är vi beroende av det utbud som är resultat av affärsuppgörelser mellan leverantör
och Öresundskraft.
Utredarna påpekar också (sidan 7 i utredningen) att det förekommer konkurrens mellan de
olika leverantörerna inom stadsnätet. Konkurrens förekommer naturligtvis på hela marknaden,
inte bara inom stadsnätet.

TV – enkäten
Enligt senaste TV-enkäten: 58% av hushållen (42 st) på Gylleröd ser TV enbart via utbudet i
vår nuvarande TV-anläggning.
Kanske är de nöjda med det utbud som finns?
Kanske det hade varit OK med enbart de marksända kanalerna?
Eller har det varit för besvärligt att hitta ett alternativ?
Jag vet inte och inte utredarna heller.
Hoppas att dessa 58% ger sig till känna och deltar i beslutet.

Arbeta hemifrån.
Jag har mer än 10 års erfarenhet av att jobba hemifrån via Internet. För de flesta kräver inte
detta speciellt mycket bandbredd. Man kopplar upp sig mot sin arbetsplats via en säker
internet förbindelse, loggar in på antingen en terminalserver eller en annan specifik server.
När man sen jobbar utnyttjar man de resurser som finns på arbetsplatsen och det är enbart
resultatet på bildskärmen som behöver skickas över nätet.
För mig går det alldeles utmärkt att jobba på distans även via mitt mobila internet. Behovet att
överföra stora datamängder, ex bildfiler, via Internet är nog främmande för flertalet.

Radio.
Vår gemensamhetsanläggning består bl a av en centralantennanläggning för television och
radio.
I vår fastighet har vi 2 hål i väggen ett för TV och ett för Radio. Jag har anslutning till båda
uttagen idag. Inget nämns i utredningen hur tillgång till antenn för radio ska lösas.
Eller är denna funktion redan borta även i dagens lösning?
Det krävs en antenn för att få en bra stereomottagning.

Ekonomi
På sidan 7 jämförs nuvarande årskostnad (2000 kr varav 1000 kr avser nuvarande anläggning)
med årskostnaden för fibernät (2300-2600). Detta är ingen relevant jämförelse.
I nuvarande kostnad ingår ett antal TV-kanaler.
I den kostnad som utredarna redovisar ingår ingen TV.
Svårt att hitta ett jämförbart utbud men ComHem erbjuder på sin hemsida ett alternativ med 9
+ 8 kanaler för 159 kr / månad, en årskostnad på ca 1.900.
Med grävning i asfalt lär kostnaden hamna på 2.600 + 1.900 = 4.500 / år.
Jämfört med nuvarande kostnad på 2.000 blir ökningen 2.500.
Läste också på ComHem:s hemsida att ’ComHem släpper 7 digitala kanaler fritt’ (Bl a SVT:s
alla kanaler) – om man har ComHem:s digitalbox.
Kanske gäller detta även via Stadsnätet. Om så är fallet är det ju ett plus.

Alternativ B = Gällande förrättning ?
För mig som lekman inom det juridiska har jag svårt att sätta likhetstecken mellan det förslag
som alternativ B beskriver (fiberutbyggnad) och det anläggningsbeslut som vi nu har att rätta
oss efter.
Alternativ B, där vi bara äger och disponerar nedgrävd fiberkabel mellan två punkter. Två
punkter (boden och hemmacentralen) som Öresundskraft kontrollerar, utan TV och utan
centralantenn för radio, kan rimligtvis inte uppfylla de krav som nuvarande anläggningsbeslut
omfattar.
Om jag uppfattade Öresundskrafts representant rätt den 23 januari så betalar vi den utrustning
som skall installeras i vår TV-bod och i våra fastigheter – men vi äger den inte.
Motiveringen till detta var att Öresundskraft vill kontrollera den här utrustningen för att kunna
mäta och åtgärda ev störningar.
Rimligtvis borde Gylleröds Samfällighet äga den utrustning man betalar för och avtalsmässigt
ändå kunna säkra en övervakning och behövliga åtgärder vid störningar.

Gylleröd i februari 2010
Christer Nilsson
Ålgränd 8

