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Ordinarie stämma med Såningsvägens första samfällighetsförening 

Vi påminner om stämman, som hålls  MÅNDAGEN den 17 februari kl 19.00 2014 i  Stora 
Klubbhuset vid Viksjövallen, Andebodavägen (blågula huset vid första konstgräsplanen). 

Förutom  de  vanliga  ärendena  enligt  de  utsända  stämmohandlingarna  blir  förmodligen 
huvudfrågan att samtala kring bredbandsgruppens rapport. Här finns det möjlighet att ställa 
frågor om olika framtidsalternativ. 

För att ge en liten utgångspunkt inför det samtalet följer här en kort sammanfattning av vad 
frågan  gäller  –  obs  att  denna  stämma  inte  föreslås  fatta  beslut,  mer  än  att  frågan  ska 
behandlas vidare under året.

Vad finns det för alternativ för tjänsterna
 TV, bredband och telefoni?

Bredbandsgruppen Ingemar Karlsson och Kent Schuler, i samarbete med Såningsvägen och 

Tröskvägen, rapporterar: 

Som  alternativ  till  vårt  bredband  i  koppartråd  (koaxial)  från  ComHem,  finns  trådlöst 
(mobilt) 4G och optisk fiber. 

• De optiska fibrernas viktigaste skillnader gentemot koppartråd/koaxial är att:

• de har mycket högre överföringskapacitet, nästan obegränsad (1 000 000 Gbit/s)

• de är nästan avståndsoberoende, signalen kan nå >50 km utan försvagning.

• de är okänsliga för störningar genom exempelvis åska. 

• Kopparnäten byggdes för analog telefoni eller kabel-tv.

Jämfört med mobilt bredband 4G.

Kapaciteten i en 4G-station delas av alla som använder den. 80 Mbit/s blir snabbt 5 Mbit/s 
om många använder stationen samtidigt. Med en fiberbaserad access behöver du inte dela 
accessen, därmed uppstår inte problemet.

 Och i praktiken – vad ska man välja?

Vi har äldre teknik som inte kommer att kunna konkurrera med fibern i längden. Byte till 
fiberteknik för  fast  anslutning av fastigheter  måste  göras  förr  eller  senare.  Vi  har  nu en 
möjlighet att tillsammans med tre andra samfälligheter teckna ett fördelaktigt avtal.



Ur teknisk synvinkel är alltså fibern det bättre valet, men är det ekonomiskt försvarbart?

 Som  privathushåll  har  man  kanske  ännu  inte  upplevt  behovet  av  bättre 
datakommunikation. ”ADSL eller internet via kabel-TV fungerar tillräckligt bra, TV tar vi 
emot via Boxer, parabol eller kabel-TV-nätet, och telefonin har vi löst med både fasta och 
mobila abonnemang, eller bara mobilabonnemang.” 

Just nu pågår ett teknikskifte. Optisk fiber är det enda framtidssäkra alternativet idag. Utan 
fiber kan man inte fullt ut dra nytta av framtida tjänster utan kapacitetsproblem.

Andra tekniker är på väg bort eller kommer bara att fungera som komplement. Framtidens 
kommunikation kommer att baseras på fiberteknik för fasta anslutningspunkter, och mobila 
lösningar för att skapa frihet och rörlighet i användandet av digitala tjänster.

Vi  är  fyra  samfälligheter,  Såningsvägen  1+2  och  Tröskvägen  1+2  som  på  initiativ  av 
Tröskvägen 1 undersökt vad det finns för alternativ till befintligt bredband och tagit fram 
preliminära kostnader för en förändring. Om alla fyra samfälligheter ansluter sig kan vi få 
ner abonnemangskostnaderna avsevärt för bredband, telefoni, och TV, dessutom med bättre 
kvalitet än idag med större bandbredd upp och ned. 

Förslag angående bredband 

Mot  bakgrund  av  rapporten  om  utredning  av  framtida  bredbandsnät  föreslår  styrelsen 
stämman att besluta 

• att ge styrelsen mandat att säga upp nuvarande avtal

• att genomföra en enkät genom bredbandsgruppens försorg angående funktion och framtida 
behov hos fastighetsägarna 

• att ge styrelsen i uppdrag att presentera slutgiltigt förslag till nytt avtal 

• att kalla till en extra stämma senare under 2014 för att fatta beslut om nytt avtal 


