
SAMMANSTÄLLNING ENKÄT FIBER

Antal utskickade enkäter: 116 st

Antal inkomna svar: 86 st

Har ni eget TV-abonnemang (digital-TV/parabol), 
utöver samfällighetens utbud, idag?

Svar:
Ja: 42 st Nej: 42 st Ej svarat: 2 st

Är ni intresserade av att få snabbare uppkoppling med 
modernare teknik via fiber?

Svar:
Ja: 59 st Nej: 18 st Ej svarat: 9 st

Om intresse finns så kommer ett informationsmöte 
ordnas med Gästabudsstaden och Sappa. Finns intresse 
att delta och få chans att ställa frågor?

Svar:
Ja: 57 st Nej:23 st Ej svarat: 6 st

Nej tack, vi är inte alls intresserade av detta 
erbjudande. Vi ordnar med eget TV-
abonnemang/internet/telefoni och är medvetna om att 
vi kommer att ha kvar en lägre internethastighet.

Svar: 
Nej tack: 18 st

Sätt ett kryss i rutan om intresse inte finns

Övriga synpunkter/kommentarer? Styrelsen bör tydligare trycka på att uppgraderingar förmodligen ökar 
våra fastigheters värde motsvarande minst kostnaden. Man kan vara 
positiv oberoende om det finns behov av flera kanaler.

Vi önskar först information om kostnaderna per 
hushåll/mån inkl service och underhåll.

Något infoblad vore vara uppskattad.

Superbra att ni fixar. Behöver två antennboxar.
Vi vill gärna ha utökat basutbud ex TV11. Vad är samfällighetens roll i detta förslag?
Intresserade, men för dyr anslutningsavgift. För dyrt.
Inget behov av snabbt bredband idag, men om 
samfälligheten beslutar att dra ett fibernät är jag 
intresserad av att delta.

Hur snabb uppkoppling?

Vi är intresserade av mer info om detta. OBS! Ser inte 
detta som någon bindande anmälan utan bara att 
intresse finns.

Tar ställning efter info-mötet.

Önskar uppkoppling helst med Telia digital. Kanon. Äntligen. ”Barnen älskar förslaget”.
Dyrt! Är månadskostnaden kvar eller blir det borttaget?
Tveksamt om snabbare uppkoppling behövs. 
Engångskostnaden (14-16000) är ju hög. Men jag 
saknar information om vad bredbandet samt utökade 
kanalpaketet kostar.

I utbudet om 19 kanaler ovan finns inga utländska TV-kanaler! (BBC, 
CNN t ex). Inte ens Euronews! Varför det? Har f n Telia bredband, 
digital-TV etc. Men är det möjligt att vara med att få fibernät nedgrävt 
fram till tomtgräns + tomtmark (vad menas med tomtmark i detta fall?) 
utan att ansluta sej till själva abonnemanget? Detta för framtiden.

Fått höra av andra samfälligheter en kostnad på 10 000 
kr/fastighet för grävning samt installation av ett uttag i 
fastigheten. Anser att samfälligheten bör se över priset, 
tror att fler fastigheter skulle ställa upp om det fanns en 
realistisk prisbild. Som det är idag så är vi absolut inte 
intresserade pga prisbilden.

Hoppas informationsmötet är en saklig infoträff och ej en införsäljning. 
Ni informerar inte om att den TV som erbjuds är analog TV vilket ger 
en mycket sämre bild än vad de flesta TV-apparater är gjorda för att 
kunna visa. En omodern teknik alltså. För övrigt är 24 Mb inte att 
betrakta som en ”lägre” hastighet. Jag tycker att ni kunde vara mer 
objektiva i detta. Kunskapen om sådant här är generellt låg och er 
uppgift är ju att lämna saklig fakta, inte att försöka påverka åt något 
håll. 

Är intresserad av att få veta mer innan jag kan bedöma 
om erbjudandet är bra eller inte.

Har fått enkäten angående TV/Telefoni/Bredband som jag har några 
frågor kring. Gällande nytt basutbud TV med Sappa.
 I kostnad för nytt TV utbud 92 kr. Betalas den avgiften till 
samfälligheten eller till Sappa? (Ingår faktureringsavgiften och 
krypteringsavgifter som det står om på Sappas hemsidan?) Vad för 
slags antennbox är det som ingår?  (Är det en som klarar av HDTV? ) 
Om man har mer än en TV apparat, behövs det flera boxar och 
programkort? (Vad kostar det isåfall?) Gällande att få fiber nedgrävd 
till tomtgräns kontra på tomtmark. Ingår installation av en fiber->Lan 
box i huset i bägge alternativen? Väljer man själv vart i hushållet man 
vill ha fiber->Lan/Wlan boxen? Jag har byggt ett eget nätverk i 
hushållet med nätverksuttag i flera rum och router och modem placerat 
i hallen. Därför är jag intresserad om jag skulle bli tvungen att riva upp 
alltihopa för att en ny Fiber-Lan router måste placeras i 
Vardagsrummet eller i köket. För övrigt så tycker jag det är ett bra 
initiativ och en mycket tydlig och bra enkät ni har tagit fram.


