


Innan vi börjar……

Några små tips

• Försök att ställa allmänna frågor…

• Skriv gärna ner din fråga….

• .. kanske kommer svaret i 

presentationen

• Avslutningsvis blir det en öppen 

frågestund



Tre delar

• Enkäten

• Centralantenn-

anläggningen

• Fortsättningen



Bredbandsenkät
genomförd i

Silvermossans samfällighet

2013



Resultat av vår enkät

• 63 tillfrågade 41 (65%) svarade

• 36 (87%) uppgav att de har internet

• 25 (60%) uppgav att de har fast telefoni 

• 13 (31%) uppgav att de har egen TV lösn.

• 11 (26%) uppgav att de har IP-telefoni

• 5 (12%) uppgav att de har mobiltelefoni

• 5 (12%) uppgav att de inte har internet



Genomsnitts kostnader

• TV (egen) 473 kr / månad 

• Telefoni 174 kr / månad

( ej trafikavgifter)

• Internet  272 kr / månad

• I genomsnitt betalade de 41 svarande 

668 kr /mån för TV,Telefoni,Internet

• Spännvidden är från 230 kr till 1890 kr



Bredbandsenkäten

• Det finns dock några uppgifter som 

sticker ut rejält:

• Internet för 49 kr, Internet för 500 

kr Telefoni 650 kr, TV-egen för 

1300 kr, för att nämna några.



Tre delar

• Enkäten

• Centralantenn-

anläggningen

• Fortsättningen



Från Centralantenn till 

FiberkabelTV ?

Enligt våra stadgar skall 

samfälligheten via dess styrelse 

förvalta en

Centralantennanläggning

och därmed förse samtliga hushåll 

med TV signal.



Från Centralantenn till FiberkabelTV

Historik

Genom åren har flertalet uppgraderingar 

gjorts i anläggningen, bl.a har man tagit 

bort själva antennen, signalstyrkan har 

kontrollerats nya förstärkare tillkommit 

m.m.



Från centalantenn till 

fiberkabelTV

NULÄGE

• Avtalet på vårt analoga nät går snart ut.

• Vi betalar idag SEK 80 per månad 

• Ett nytt avtal kommer med största 

sannolikhet innehålla en höjning  

• Bildkvaliteten är tveksam och kommer 

gradvis att försämras



Från Centralantenn till FiberkabelTV

• I grund och botten är vår anläggning 

föråldrad

• Vi står nu inför ett genomgripande  

teknikskifte där koaxialkabel blir 

fiberkabel



Fiber till Silvermossan, 

VARFÖR?
• Modernisera och förbättra standarden 

på vår TV-lösning och samtidigt….

• Skapa förutsättningar för var och en 
att kunna uppgradera sina övriga 
kommunikations och 
informationskanaler (Internet och 
Telefoni)

• Med största sannolikhet öka 

värdet på våra hus och området

• På sikt minska våra kostnader.

• Precis som disketten gå vidare 

i utvecklingen



Från Centralantenn till 

FiberkabelTV

• Styrelsen vill förnya inte “lappa och 

laga” mer 

• För att kunna göra detta inom ramarna 

av våra stadgar så behövs mandat att gå 

vidare och uppgradera vår 

“Centralantenn”  till “FiberkabelTV” 

anläggning.



Låt oss ta en titt in i framtiden



TV

• Mer och mer TV ses “on demand” d.v.s. 

precis när tittaren vill, inte när TV-

tablån säger att det skall gå.

• HD-TV och HD filmer med fantastisk 

skärpa blir bara fler och fler.

• Med Fiberkabel laddar du hem vad du vill 

när du vill på bråkdelen av en sekund



Internet

• Dagens uppkoppling ligger mellan  

8-24 Mb
• Kontrollera gärna din uppkoppling på 

www.bredbandskollen.se

• Fiberkabel börjar på 100 Mb och är 

idag obegränsat uppåt

http://www.bredbandskollen.se/


Fast telefoni

Används allt mindre och mindre, istället 

ökar mobiltelefoner och IP-telefoni 

(telefon via datorn)



• Med ny teknik styr du hela huset från distans 

med t.ex. din telefon.

• Larmar av och på, låser upp dörren till den som 

glömt nycklarna, sätter på kaffekokaren, startar 

bastun eller ugnen så att den är varm när du 

kommer hem

• Ber kylskåpet skicka över en inköpslista



• Chattar med barnbarnen eller bästa vännen via 

internet med bilder i realtid

• Går på visningar av sommarhus i andra 

världsdelar utan att behöva flyga dit först

• Laddar hem filmen/TV programmet du ville se 

precis i den sekund du både vill och har tid att 

titta.

• OCH MYCKET MYCKET MER……



Hur skall det gå till?

• Vi gräver ned en fiberkabel i området 

som ansluts till varje hushåll.

• I varje hus kopplar man in en liten box 

vid första eluttag

• Boxen förbinder man med sitt TV-uttag, 

därefter är det precis som vanligt.

• Grundutbudet skall likna dagens



Schematisk skiss på 

standardinstallation.

Central vägg

Digital box 

vid eluttag

Ytterdörr
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Hur går vi vidare ?

• Grundtanken är ett Fiberkabelnät med 

TV-utbud.

• Möjlighet för alla som önskar att koppla 

på Internet och IP-Telefoni



Hur går vi vidare?

• Om mötet röstar JA till styrelsens 

förslag fortsätter arbetet med att 

hitta lämpliga samarbetspartners. 

• Vi kommer då att ta in offerter, 

summera och presentera dessa för 

medlemmarna vid ett 

medlemsmöte.



Hur går vi vidare ?

• Om mötet röstar NEJ bordläggs frågan 
och vi avvaktar utgången av nuvarande 
avtal.

• Det nuvarande nätet får ligga kvar så 
länge det fungerar.

• Förmodligen får vi genomföra en 
stadgeändring då vi på sikt inte längre 
kommer att kunna fullgöra leveransen av 
TV signal

• Därefter är det upp till varje medlem att 
hitta sin egen lösning



Hur går vi vidare

• Notera att vi INTE tar beslut på att 

investera i någonting idag.

• Vid ett JA öppnar vi upp 

möjligheten för styrelsen 

presentera förslag som vi tar 

ställning till

• Vid ett NEJ bordläggs frågan och 

processen stannar av



FRÅGOR?



Hur går vi vidare

• Notera att vi INTE tar beslut på att 

investera i någonting idag.

• Vid ett JA öppnar vi upp 

möjligheten för styrelsen att 

presentera förslag som vi tar 

ställning till

• Vid ett NEJ bordläggs frågan och 

processen stannar av



Nu…går vi vidare!

• Kan mötet enas om.. 

• ..att FiberkabelTV ryms inom 
begreppet 
Centralantennanläggning?

• …att styrelsen därmed har mandat 
att aktivt leta efter ny 
tekniklösning för vår 
Centralantennanläggning och då i 
form av Fiberkabel?



TACK FÖR ATT NI 

LYSSNADE


