Verksamhetsberättelse Sävast- Kabel-TV förening för år 2017
Under året så har nätet överlag fungerat bra, inga större reparationer eller driftstörningar har
inträffat.
Arbetet med att dela nätet, i syfte att ytterligare förbättra stabiliteten och öka kapaciteten, har
fortsatt enligt plan, och ”ny” huvudcentral är monterad vid transformatorstationen på
Melonvägen.
Denna kommer att startas under 2018, varvid Skolan som HC kommer att lämnas.
Fiberutbyggnad.
Under hösten genomförde ett antal företag en stundom aggressiv försäljningskampanj i vårt
område. Där syftet var att binda upp så många som möjligt, så att de kunde börja bygga, och
leverera sina tjänster.
Detta låg inte i föreningens intresse, då vi företräder alla medlemmar och vårt arbete syftar till
att skapa möjligheter till en totalutbyggnad med nytt fibernät, till så låg kostnad som möjligt.
•
•
•

I vår plan så har vi 3 steg för denna utbyggnad.
Steg 1 är avklarad,
Steg 2 var ytterligare delningar och till slut
Steg 3 där fiber skulle finnas framme vid varje fastighet.

Vi tidigarelade då vårt arbete med steg 3, och förde under hösten förhandlingar med följande
företag;
• IpOnly
• Telia
• BKO
• BDTV
Dessa förhandlingar syftade till att skapa en totalutbyggnad fiber i vårt område.
I vårt arbete, så har vissa urvalsfaktorer varit vägledande;
- Teknik, Den tekniska lösningen skall inte föranleda teknikskifte för våra medlemar.
- Pris, Så lågt som möjligt under så lång tid som möjligt, för att inte stressa fram en
beställning.
- Alla, skall beredas möjligheten till inkoppling.
- Nätet skall gå till samtliga fastigheter, inte bara de som anmält sig, så att en senare
inkoppling blir enkel och billig.
- Efteranmälning skall vara möjlig under lång tid till ett i förväg känt pris.
- Garanti på ATT det byggs.
Förhandlingarna slutfördes i december och avtal tecknades i januari 2018 med Peters
Elektronik AB (BDTV) som uppfyllde alla urvalspunkterna.
Kommande verksamhet
Vi arbetar vidare tillsammans med BDTV för att utbyggnationen skall gå så enkelt och snabbt
som möjligt.

Styrelsens informationspunkter på årsmötet
”Vad händer när man får Fibern inkopplad”
När er fiber är driftsatt (fungerar), så blir ni ”passiva medlemmar” i föreningen och kunder
hos BDTV.
Eftersom ni har betalat medlemsavgiften till föreningen för det året, så har ni ju förbetalat TVavgiften vilken vi har reglerat till BDTV. Den enda kostnaden som ni får från BDTV detta år
är eventuella programkorts avgifter/ extra kanaler och bredbands abonnemang.
Ni har kvar samma basutbud, detta år.
Vid efterföljande årsskifte, övergår ni helt till kunder hos BDTV och betalar ingen
medlemsavgift till föreningen. Ni är fortfarande passiva medlemmar intill föreningen
avvecklas.

”När släcks koax-nätet”
I avtalet med BDTV så kommer föreningen att i slutskedet överlåta koax-nätet till BDTV, och
BDTV kan då välja att släcka detta nät.
Detta kan tidigast ske år 2020 (exakt årtal beror på när den sk ”ordinarie byggperioden är
avklarad” vilken praktisk tidigast kan ske år 2020).
När BDTV väljer att göra detta beror på en mängd faktorer bl.a.1 hur många är kvar på koax?
Hur fort gick fiber utbyggnaden? Men den teoretiska första tidpunkten är 2020.
Ni har en prisgaranti för efteranmälningar där tiden är upphängd på ”den ordinarie
byggperiodens ”färdigställande.
Om den är avklarad 1/dec 2020
Och ni efteranmäler er t.om 1/dec 2022 så kostar det13 000 kr, efter detta och fram till 1/dec
2025 så kostar det 15 000 kr.

”Avslutande av föreningen”
När Fibernätet är färdigbyggt, så överlåter föreningen all infrastruktur till BDTV, kablar skåp
mm.
I samband med detta så har föreningen spelat ut sin roll, och föreningen skall då avslutas.
Föreningen har inte accepterat nya medlemmar sedan 31/12 2017, och vi har lämnat en
komplett medlemsförteckning till BDTV för våra medlemmar 31/12 2017.
I vår förening så är det fastigheten som är medlem, och i stadgarna så står det att vid
föreningens upplösande så skall kvarstående medel delas lika mellan alla medlemmar.
Exakt hur denna avveckling i detalj skall gå till med nödvändiga beslut och hur utdelningen
av medel skall ske är inte klart idag. Men troligen sker avvecklingen vid ett årsskifte, så att
skatter och all ekonomi kan hanteras korrekt.

