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KÅLLEKÄRRS  EKONOMISKA  FÖRENING 
 
Medlemsbrev inför årsmöte 2014 
 
 
 
På årsmötet 2013 beslutades det att en grupp bestående av Patrik Wimnell, Rebecka Söderlund och Christer 
Sommargren skulle se över och ta fram alternativ till att modernisera vårt kabel-tv utbud. 
Vi har under ett antal tillfällen träffats och med hjälp av Mats på Sörängs kommit fram till tre olika alternativ. 
 
Bakgrunden är att vårt kabel-tv system är förlegat och fler möjligheter att bredda och modernisera finns nu på 
marknaden. 
Som det är uppbyggt nu så tar vi emot kanalerna med hjälp av centralt placerad parbol och vanlig tv-antenn, 
signalerna omvandlas och skickas ut till alla anslutna hushåll. 
Denna lösningen kan bli kostsam på sikt och medföra störningar i kanalutbudet då utrustningen börjar bli till 
åren och utbytesdelar blir allt svårare att få tag på. 
 
Vi har två olika utsändningar i vårt kabelnät idag: 
 
 
 
 
Den första och äldsta är analog och där skickar vi ut följande kanaler till alla anslutna hushåll och som 
fungerar med alla typer av tv apparater utan krav på extra utrustning: 
 
SVT 1 ,SVT 2, TV 3, TV 4, Kanal 7, Kanal 5, Discovery, Eurosport, Disney Channel och TV 10 
 
Dessa kanaler ovan har alla i kabelnätet tillgång till i alla uttag i fastigheten som är anslutna till kabel-tv nätet. 
 
 
 
 
 
Den andra utsändningen är digital och där skickar vi ut signal för att kunna ta emot marksänd digital tv 
(Boxer).  
Här skickar vi bara ut signalen och de med en nyare tv (platt tv med inbyggd mottagare för boxer) eller 
digitalmottagare (för boxer) kan ta emot och se på dessa kanaler.  
Detta alternativ innebär att både bild och ljud är bättre än de analoga kanalerna vi sänder ut idag. 
De kanalerna man tar in kostnadsfritt är följande: 
SVT1, SVT2, Barnkanalen/SVT24, Kunskapskanalen, TV4, TV6 samt 
SVT1 HD och SVT2 HD för de som har en nyare platt tv (max 2 år) eller en mottagare som stöder DVBT-2). 
Har man abonnemang hos boxer kan man dessutom ta del av nästan hela deras utbud (med undantag av 
vissa HD kanaler).  
Detta beror på att vår utrustning ej stöder alla HD kanaler idag och att de signalerna inte får plats i vårt 
kabelnär pga. platsbrist i kabelnätet (de analoga kanalerna tar upp nästan all plats) 
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Följande alternativ kommer behandlas för beslut/omröstning på årsmötet. 
 
 
 
 
 
Alternativ 1: 
 
Ingen förändring mot idag. Samma signal kommer skickas ut, dvs. både de analoga kanalerna samt digitala 
för de som har en TV med möjlighet att ta emot dessa signaler (alternativt en separat Boxer-box). 
 
Kanalerna kommer vara som idag: SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4, Kanal 5, Sjuan, TV 10, Disney, Discovery, 
Eurosport ANALOGT 
 
Digitala gratiskanaler finns kvar i samma utsträckning samt boxers utbud för de  
som vill betala (ej  alla HD kanaler pga. platsbrist) 
 
 
Krav på utrustning:  

 
 Vilken tv som helst fungerar ingen box behövs för de analoga  

kanalerna. 
 Digital tv (platt tv) eller mottagare för digitala marknätet (boxer) för  

de som vill utnyttja digitala kanalerna. 
 
 
Driftskostnad ca 1500:- / år och fastighet  
(I kostnaden ingår underhåll, försäkring, drift av kabel-tv anläggningen m.m.) 
 
 
 
Alternativ 2: 
 
Alternativ 2 är att ta bort alla kanaler som vi betalar för i föreningen och istället bara sända ut de digitala 
signalerna. Det medför att vi säger upp kanalprenumerationen samt tar bort central utrustning. Istället får varje 
hushåll den digitala signalen (genom att föreningen står med den centralt placerade antennen) som man då 
kan använda i sin platt tv (med inbyggd box) eller via en separat Boxer box). Utan kostnad kan man då se på 
de fria kanalerna i valfritt uttag i fastigheten, och vill man ha ett större utbud får ett abonnemang med Boxer 
tecknas individuellt. 
 
Fördelen med det här alternativet är att det blir en väldigt låg kostnad (per år) och att man får fritt att per 
hushåll välja ifall man vill ha baskanalerna endast, eller utöka med ett större programpaket via ett 
abonnemang hos Boxer. 
 
Värt att tänka på här är att man behöver skaffa tvillingkort, trillingkort (osv) om man har fler TV-
apparater i fastigheten som man skall kunna visa kanaler utöver ”det fria basutbudet” samtidigt.  
 
Krav på utrustning: 
 

 Digital tv (platt tv) eller mottagare för digitala marknätet (boxer). 
 
 
Driftskostnad ca 675:- / år och fastighet. (Första året kommer kostnaden att vara samma som idag 
(1500:-)  pga uppsägning av kanaler och avtal som behöver löpa ut). 
(I kostnaden ingår underhåll, försäkring, drift av kabel-tv anläggningen m.m.) 
 
Investeringskostnad ca 26 000:- (finns pengar i föreningen för detta, ingen extra kostnad för anslutna 
fastigheter) 
 
 

Digitala gratiskanaler 
som går att se utan 

programkort: 
SVT 1 
SVT 1 HD  
SVT 2 
SVT 2 HD 
Barnkanalen 
SVT24 
Kunskapskanalen 
TV 4 
TV 6 
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Alternativ 3:, 
 
Alternativ 3 innebär att vi gör om utsändningen så att vi tar bort de analoga sändningarna, men istället 
sänder ut samma kanaler digitalt. Denna ändring medför att varje hushåll slipper ha ett abonnemang hos 
Boxer utan får hela föreningens programutbud (samma som vi har idag) digitalt, och ”fritt” i den vanliga 
anslutningen.  
 
Fördelen med det här alternativet jämfört med alternativ 1 är att kanalerna kommer digitalt  med allt 
vad det innebär i bildkvalité och ljudkvalité. 
 
Fördelen med det här jämfört med alternativ 2, är att varje platt tv (eller separat box) inte behöver ha 
sitt eget Boxer programkort.  
 
De betalkanaler som kommer ingå i vårat utbud blir (samma som de analoga kanalerna vi har idag):  
TV 3, Kanal 5, Sjuan, TV 10, Disney, Discovery, Eurosport fast istället i DIGITALT format. 
 
De fria kanalerna kommer såklart också gå att se: SVT1, SVT 2 och TV4 sänds kostnadsfritt redan digitalt i 
vårt kabelnät idag (för de som har platt tv eller box) 
 
Alla får tillgång till gratiskanalerna i boxers utbud. 
De som vill kan välja ur resterande av Boxers utbud genom eget abonnemang inklusive alla HD kanaler 
 
 
Krav på utrustning: 

 Digital tv (platt tv) eller mottagare för digitala marknätet. 
 
 
Driftskostnad ca 1500:- / år och fastighet  
(I kostnaden ingår underhåll, försäkring, drift av kabel-tv anläggningen m.m.) 
 
Investeringskostnad ca 90 000:- 
Engångskostnad för respektive fastighet blir ca 750:- (finns pengar i föreningen för en del av 
ombyggnationen)  
Engångsdebitering/fastighet skickas ut utöver driftskostnaden för att täcka in installationskostnaden. 
 
 
 
 
 
Slutgiltligt beslut om vilket alternativ det blir kommer att behandlas på årsmötet  
 
 
 
 
Har ni några frågor eller funderingar kontakta någon av oss som har varit med i framtagandet av dessa 
alternativ så skall vi försöka rätta ut eventuella frågetecken. 
 
Christer Sommargren, christer.sommargren@spray.se, 0703-750869 
Rebecka Söderlund, rebecka.soderlund@hotmail.com 
Patrik Wimnell, patrik@wimnell.se 
 
 
 
Mvh. 
Christer Sommargren 
Kållekärrs kabel tv  
 


