Snart ska vi staka ut framtiden för vårt fibernät i Krusboda
Vi står nu inför ett vägval hur tjänsterna i vårt fibernät i framtiden ska levereras på bästa och mest
kostnadseffektiva sätt för de boende i Krusboda. Det närmaste halvåret kommer att bli avgörande för
hur distributionen av tjänsterna i fibernätet ska fungera fram till år 2025. De beslut vi kommer att
fatta i år, får vi leva med till sommaren 2025.
Jag vill med denna artikel dels förklara hur vårt nuvarande gruppavtal med Com Hem AB är uppbyggt
och dels vilka möjligheter vi nu har att inom ramen för det avtalet göra förändringar.
Gruppavtalet som Antennsamfälligheten har med Com Hem AB gäller under 10 år mellan 2015-07-01
och 2025-06-30. Avtalet omfattar dels uppbyggnad av ett fibernät, hur nätet ska finansieras, vilka TVkanaler som skall distribueras både digitalt och analogt, bredbandsuppkoppling och möjligheter till s
k IP-telefoni. Avtalet är konstruerat så att Com Hem har ensamrätt att distribuera TV, bredband och
telefoni i fibernätet under de 5 första åren, alltså fram till och med den 30 juni 2020. Under denna tid
skall Com Hem leverera tjänster i form av ett visst antal TV-kanaler både digitalt och analogt. Vidare
skall bredband tillhandahållas med 10/10 Mbit/s. Detta förbättrades strax efter att avtalet tecknades
och blev istället 50/10 Mbit/s utan kostnadsökning. Com Hem tillhandahåller också IP-telefoni enligt
gällande prislista. Utöver detta s k grundutbud har varje enskild fastighetsägare möjlighet att i särskilt
eget avtal utöka antalet Tv-kanaler eller öka hastigheten på bredbandet inom ramen för Com Hems
utbud. Om man väljer att öka hastigheten på bredbandet får man av Com Hem en
uppgraderingsrabatt på f n upp till 299 kronor för högsta hastigheten.
Utöver de 5 000 kronor som varje fastighetsägare satsade kontant under 2014 har resterande belopp
ingått i den månadsavgift som samfälligheten betalar till Com Hem AB. Den årliga kostnaden under
de 5 första åren ligger totalt på drygt 2,8 Mkr per år. Detta innebär att det grundutbud, som beskrivs
ovan, kostar varje andelsägare strax under 200 kronor per månad. Detta är faktiskt nästan 100
kronor LÄGRE än vad enbart bredband 50/10 Mbit/s kostar på marknaden i dagens läge. Att vi har ett
bra avtal beror naturligtvis på att Com Hem AB har ensamrätt i fibernätet. Detta förfaringsätt kallas i
dagligt tal för ETT SLUTET NÄT.

Men vad händer nu?
Jo, efter 5 år har vi enligt avtalet möjlighet att öppna upp vårt fibernät även för andra
tjänsteleverantörer än Com Hem AB. Nätet blir då ett s k ÖPPET NÄT. Om vi bestämmer oss för att
utnyttja denna möjlighet, så ska iTUX AB enligt avtalet vara s k kommunikationsoperatör. ITUX AB
tillhandahåller för närvarande tjänster från de flesta tjänsteleverantörerna på marknaden. Ytterligare
Information finns på deras hemsida https://stockholm.itux.se/ . Frågan om öppet nät diskuterades
livligt i samfälligheten på informationsmöten och stämmor under 2013 innan vi bestämde oss för det
avtal vi nu har. Den största fördelen med öppet nät är självklart att man då kan bestämma vem som
man vill ha som leverantör av sina tjänster i form av TV-signaler, bredbandsuppkoppling och IPtelefoni. Jag lägger inga värderingar i detta synsätt. Det är ju upp till var och en att själv välja vem
som ska leverera tjänsterna. Men med ett öppet nät så finns det också nackdelar. Det skall jag
försöka beskriva nu.
Bestämmer vi oss för ett öppet nät, så kommer samfällighetens uppdrag drastiskt att förändras. Det
innebär att dess enda uppgift blir att se till att nätet fungerar. I vårt 10-åriga avtal ingår service under

hela perioden, så det blir inga problem för styrelsen att hantera. Den stora förändringen blir att
samfälligheten inte kan förhandla fram ett förmånligt gruppavtal med en specifik tjänsteleverantör.
Detta är en omöjlig uppgift då det är varje fastighetsägare ensam som bestämmer med vem hen vill
teckna ett tjänsteabonnemang med. Det enda villkoret är att leverantören finns inom iTUX-sfären.
Ekonomiskt bör det rimligtvis bli dyrare per år för varje fastighetsägare jämfört med vad man betalar
för motsvarande utbud idag via gruppavtalet.
Vi skall alla vara medvetna om vilka krav vi kan ställa på antennsamfällighetens styrelse framöver, när
vi väl bestämmer oss för vilken väg vi ska ta.

Vilken väg ska vi ta?
Ja, det är just det som är det stora frågan. Nu är det dags att ta till sig all tillgänglig information. Att
diskutera vägval och annat. Vi i antennsamfällighetens styrelse har tänkt oss att under det närmaste
halvåret arbeta på följande sätt.
I likhet med 2013 kommer vi under andra kvartalet i år att kalla till ett antal diskussions- och
informationsmöten. Exakt hur detta kommer att ske är ännu inte klart, men modellen som användes
2013 kan vara vägledande. Då tog vi i princip en ”gång” i taget. Förhoppningsvis skall vi då ha
ungefärliga kostnader för de olika alternativen klara så vi får seriösa diskussioner.
Vi ska använda antennsamfällighetens hemsida http://krusboda.org/skc för att ge information och
hoppas också kunna utnyttja nästa nummer av Krusbodakontakt (sommarnumret) för ändamålet.
Sommarmånaderna kommer styrelsen att ägna åt förhandlingar med främst Com Hem AB men
troligtvis även med iTUX AB.
Efter att ha analyserat vad som kommit fram under diskussionsträffarna kommer styrelsen kalla till
en extra stämma. Preliminärt blir det i september månad 2019. Vid detta tillfälle ska ett beslut om
framtiden tas.
Den 30 september 2019 är sista dag som styrelsen måste informera Com Hem AB om sina avsikter
inför den 1 juli 2020.
Är du villig hjälpa styrelsen med arbetet som ligger framför oss? Det kan t ex vara att ingå i någon
form av referensgrupp eller liknande. I så fall anmäler du dig via e-post till antenn@krusboda.org .
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