
2023-01-07 

MOTION TILL ÅRSSTÄMMA FÖR 

NORRA LIVEREDS SAMFÄLLIGHET 

1. BAKGRUND 

Alla jagar vi kostnader i dessa tider och en del av hushållens medlemsavgift i 

samfälligheten går idag till den tekniska installationen av ett koaxialnät som bärare 

för TV-signaler. Årsavgiften för koaxialnätet uppgår till c:a 1700 SEK/år och hushåll 

vilket är något högre än motsvarande avgift för fibernätet. 

Denna installation närmar sig och har i vissa fall passerat sin tekniska livslängd. På 

ett möte 2015 togs beslut att förse alla hushåll med en fiberkabel som kan vara 

bärare för TV-signaler samt telefoni och internet. 

2. MOTIVERING 

Operatörerna har utvecklat sitt innehåll och utbud avsevärt sedan beslutet att 

installera fibernät togs 2015 och de tjänster man kan nyttja via koaxialnätet finns 

också tillgängliga via fibernätet. Således har koaxialnätet spelat ut sin roll och bör 

kunna avvecklas för att spara hushållen en kostnad. 

3. FÖRSLAG TILL BESLUT 

Vi föreslår att stämman ålägger styrelsen att säga upp avtalet med Telenor gällande 

TV-utbud i samt underhåll för koaxialnätet. 

4. BESLUTSUNDERLAG 

Punkt 3f i samfällighetens anläggningsbeslut nämner en ”centralantennaläggning” 

vilket fibernätet kan anses uppfylla i lika hög grad som koaxialnätet. 

Befintligt avtal med Telenor gäller till 2024-03-31 och måste sägas upp 6 månader 

innan, den tiden har vi på oss att hitta alternativa lösningar. 

5. ENGAGERADE MOTIONÄRER 

Dieter Modig (0701-801961) och Erik Hjortberg (0732-017773). 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. Detta med motiveringen att inga 

alternativa lösningar för att ersätta koaxialkabelnätet har presenterats. 

Styrelsen delar dock uppfattningen att samfälligheten behöver överge det föråldrade 

systemet med TV-överföring via koaxialkabelteknik och i stället ställa om mot att 

fibertekniken skall vara den primära plattformen för informationsöverföring. 

Koaxialkabelnätet närmar sig slutet på sin tekniska livslängd och behovet av underhåll 

ökar allt mer samtidigt som billigare och bättre tekniklösningar introducerats. 

Att använda fiberkabel förefaller inte strida mot anläggningsbeslutet där begreppet 

centralantenn nämns. Det finns vägledande  rättsfall där fiberkabelnät kan sorteras in 

under begreppet centralantenn. I dessa fall med motivering att det skulle bli en allt för 

stor inlåsningseffekt om samfälligheter inte kan anpassa sig till teknikutvecklingen på 

grund föråldrade begrepp i anläggningsbeslutet. 

 

 


