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KÅLLEKÄRRS EKONOMISKA FÖRENING 
 
Medlemsbrev juni 2015 
 
Hej. 
Fiber gör sitt intåg i höst i en del av fastigheterna i Kållekärr och jag har inför detta fått frågan om vad som 
händer med kabel-tv:n. 
Spontant är svaret ingenting. 
Kabel tv föreningen kommer att finnas så länge det är ekonomiskt försvarbart, dvs. prisvärt för medlemmarna. 
Kostnaden vi har idag är för kanalerna/ fastighet samt försäkring och underhåll. Om många väljer att gå ur 
kabel-tv föreningen så kommer kanalkostnaden sjunka men de fasta kostnaderna kvarstår. 
 
Personligen har jag ingen avsikt att gå ur kabel tv föreningen, då vi har flera tv i vårt hushåll så kommer 
kostnaden för tv via fiber inte att matcha den kostnaden som kabel tv:n kostar. 
 
Det innebär även viss installation i fastigheterna för att gå över till tv via fiber som man får stå för själv. 
För att få tv via fiber behöver fastighetsägaren dra en nätverkskabel från den plats där media enheten 
placeras alternativt nätverkskabel till en trådlös router och sedan därifrån till tv:n 
I vår fastighet hamnar inkommande box med fiber i hallen. Därifrån kan man flytta media enheten så långt 
som 20 meter. För att göra detta så drar de utanpåliggande kabel i kabelkanal efter listerna. De använder inte 
exempelvis befintliga rör i väggarna för tele då fiber kabeln är oerhört känslig. 
Om man inte vill dra nätverkskabel från media enheten till sin tv så finns möjlighet att skicka tv signalen 
trådlöst i huset. Till detta behövs då sändare och mottagare från media enheten till tv:n. 
Vill man ansluta flera tv apparater så behövs mer utrustning. 
När man använder trådlös utrustning så behöver man starta om den emellanåt då det KAN bli problem med 
bild och ljud överföringen. 
 
Fördelar med kabel tv:n 

 Inga program kort/tvilling kort/trilling kort eller abonnemangsavgifter utöver medlemsavgiften. 
 Tillgång till alla kanaler oavsett antal tv apparater. (TV 3, Kanal 5, Sjuan, TV 10, Disney, Discovery, 

Eurosport, samt gratiskanalerna i marknätet: SVT1, SVT 2, TV4, Barnkanalen, SVT24, 
Kunskapskanalen, TV 6) 

 Kostnad ca 150: -/månad (medlemsavgiften) 
 Tillgång till boxers betalutbud (om man vill ha fler kanaler och betala för det så måste man ha en box 

till den tv:n samt abonnemang) 
 Efter ombyggnaden en väldigt stabil och bra bild/ljudkvalité. 
 Ingen parabol eller egen antenn på fastigheten. 
 Om man har flera uttag kopplade till kabel tv:n i fastigheten (antennkabel) så är det bara att sätta upp 

en tv och börja titta, ingen extra kabeldragning eller trådlösa mottagare/sändare 
 
 
Jag skall nedan försöka redovisa ett motsvarande exempel på kostnad för tv via fiber 
Först och främst behövs bredbands abonnemang från en operatör som även sänder ut tv via fiber exempelvis 
Telia men det tar jag inte med i beräkningen, samt en router för trådlös överföring om man vill ha detta. Tror 
att det sistnämnda är ett krav för om man vill ha flera tv anslutna. 
Priserna är hämtade från Telia men det finns flera andra leverantörer av tv via fiber och priset kan säkert 
omförhandlas samt att andra kombinationer givetvis går att göra. 
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Exemplet nedan är Telia mixa 8 (denna matchar mest det utbudet som vi har i kabel tv föreningen) 
Det går givetvis att välja mindre eller mer kanaler till annan kostnad. 
 
Från Telias hemsida: Välj 8 favoritkanaler ur Telias utbud. Utöver dessa ingår SVT1, SVT1 HD, SVT2, SVT2 
HD, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4 och Axess TV samt play tjänsterna TV4 och Axess TV.  
Kostnad för detta paket är 238: -/månad. 
 
Till detta behövs en box som kostar från ca 399 och uppåt (bas box och ej inspelningsbar)om man inte har 
detta. 
Vill du även slippa dra en sladd från inkommande fiber anslutningen eller en eventuell router till din tv så 
kostar trådlös överföring ca 1000: - eller hyrköp 79: -/månad i 12 månader. 
Om man skall införskaffa all utrustning som behövs för en tv apparat så blir månadskostnaden första året 
enligt följande: 
 
Telia mixa 8   (238: -/månad) 2856: - 
Digital mottagare  (ej inspelningsbar) 399: - (engångskostnad) 
Trådlös överföring från routern för en tv  1000: - (engångskostnad) 
 
   Årskostnad: 4255: - år 1 
   Årskostnad  2856: - år 2 och vidare 
 
Vill man utöka med ytterligare en tv så behövs box/mottagare för den tv:n, extra abonnemang samt trådlös 
överföring till den tv:n. 
 
Digital mottagare  (ej inspelningsbar) 399: - (engångskostnad) 
Trådlös överföring från routern för en tv  1000: - (engångskostnad) 
Tvilling abonnemang (89: -/månad)  1068: - 
 

Tillkommande årskostnad för extra tv 2467: - år 1 
Tillkommande årskostnad för extra tv 1068: - år 2 
 

Total kostnad per år för 2 st. tv-apparater med Telia fiber blir då ca:  6722: - år 1 
     3924: - år 2 osv. 
 
 
Detta att jämföra med kabel tv som kostar 150: -/månad (1800: -/år) för obegränsat med tv apparater i 
hushållet. 
 
Har ni ytterligare undringar eller frågor tveka inte att höra av er till någon av oss i styrelsen. 
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