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Information inför årsmötet gällande förslag av indragande av fibernät 

Under årsmötet kommer styrelsen lägga ett förslag som går ut på att vi byter ut den befintliga 

TV-anläggningen mot fibernät. 

Styrelsens uppfattning är att det gamla TV-nätet har spelat ut sin roll och att vi 
nu bör byta till dagens teknik för samtliga hushåll, så att vi kan fortsätta tillgodose hushållen 
med TV-kanaler. 
 
Under årsmötet kommer medlemmarna få rösta för eller emot förslaget. Nedan följer lite 

information i frågan. Informationen kring finansiering via höjning av kvartalsavgift är inte 

helt precisa belopp men visar på ett ungefär hur det kommer att påverka medlemmarnas 

kvartalsavgift. 

Det ska även vara möjligt för medlemmarna att betala in hela beloppet (12 500 kr) direkt och 

då inte behöva höja sin kvartalsavgift. 

Installation av fibernät (baserat på ett ex. av finansiering från Sörmlands Sparbank): 

Lån för samtliga medlemmar: 1 450 000 kr (12 500 kr/hushåll).  

Amorteringstid: 5 år 

Amorteringsbelopp/mån: 24 167 kr 

Bunden ränta från Sörmlands Sparbank: 4,56 % (avdragsgillt för varje fastighetsägare) 

Räntekostnad per månad: 5 510 kr 

Total månadskostnad för Samfälligheten: 29 667 kr 

Månadskostnad per medlem (116 st) = 255 kr (per kvartal 765 kr) 

 

Kostnad för befintligt TV-nät idag (baserat på 2011 resultat): 

26 000 kr (reparation) + 60 000 kr (Sappa Programavgifter) = 86 000 kr per år = 7 166 kr 

/mån = 61 kr /hushåll och månad 

Kostnad per kvartal och medlem = 61 * 3 = 183 kr  

 

Ex. Kostnad för fibernät - kvartalsavgift: 

Kvartalsavgift höjning: 765 kr/kvartal – 183 kr (kostnad för dagens Tv-nät, 12 kanaler) + 

276 kr (kostnad för Sappa basutbud, 19 kanaler) = 858 kr  

( Innebär en höjning med 286 kr per månad) 

Innebär för Kv 1-5:  3 100 kr + 868 kr = 3 958 kr  

Innebär för Kv 6: 3 000 kr + 868 kr = 3 858 kr  

 

Skillnad i budget: 

 

Kvartalsavgift idag (2011) 

Kv 1-5:   3 100 kr * 101 medlemmar = 313 100 kr 

Kv 6: 3 000 kr * 15 medlemmar = 45 000 kr 

Totalt = 358 100 kr * 4 kvartal = 1 432 400 kr 

 

Kvartalsavgift om TV-fiber och ovanstående finansieringsförslag: 

Kv 1-5:   3 958 kr * 101 medlemmar = 399 758 kr 

Kv 6: 3 858 kr * 15 medlemmar = 57 870 kr 

Totalt = 457 628 kr * 4 kvartal = 1 830 512 kr 

 

Skillnad totalt per år: 1 432 400 kr - 1 830 512 kr = 398 112 kr   

Innebär: 3 432 kr/hushåll & år 

 

Väl mött på årsmötet, 29 april kl 17.00 i Långsättersskolans matsal! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Styrelsen 
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