
Bärnstenens samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid extra årsstämma 2011-05-05  i Carlskyrkan 
 
 
§ 1 Stämman öppnas 
 Jan Vestling öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna.  
 
§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner tillika rösträknare 
 Till ordförande för stämman väljs Thomas Södermark, till sekreterare Bernt 

Sehlin och till justeringspersoner tillika rösträknare väljs Per Anders Zingmark 
och Jan Mikaelsson.  

 
§ 3 Beslut angående avtal med Bredbandsbolaget gällande HDTV 
 Jan överlämnar ordet till Per-Erik Ohlsson som ingått i den grupp som utrett 

möjligheterna att införa HDTV. Per-Erik förklarar förutsättningarna för att er-
hålla HDTV. Enda möjligheten att få HD-upplösning är att signalerna går via 
fiber. Ur ekonomisk synpunkt är det då klart fördelaktigt att ingå ett avtal med 
Bredbandsbolaget och nyttja redan befintlig fiber inom området. Avtal med en 
annan leverantör skulle innebära att ny fiber måste dras till en uppskattad kost-
nad på 1,5-2,0 miljoner kr. En annan fördel att teckna avtal med Bredbandsbo-
laget är att vi har samma operatör för bredband, IP-telefoni och IPTV. Därefter 
visar Per-Erik olika tekniska lösningar hur man kan koppla upp sig från dataut-
tag via HD-box till TV. 

 
 Jan redovisar de ekonomiska förutsättningarna vad gäller avtalet med Bred-

bandsbolaget. De första tolv månaderna behöver samfälligheten inte betala nå-
gon avgift vilket innebär en inbesparning på 85 000 kr. Därefter betalar vi i 
stort sett samma avgift som vi gör idag. En extra box kostar 1 695 kr men för-
handlingar pågår om ett ev. lägre pris. Kostnad för dragning av kabel från in-
kommande konverter till TV kommer att kosta ca 1 250 kr. Har men redan ett 
datanät i fastigheten kan man ansluta därifrån med en vanlig nätverkskabel. 

 
 Per-Erik redovisar även den tekniska lösningen för ett lokalt TV-nät (digitalt 

alt. analogt) för området. Denna lösning krävs för dem som vill se på fler än 
två TV-apparater samtidigt. Via en antenn på undercentralens tak tas signaler-
na ned i vårt befintliga kabelnät. Kostnaden för en sådan lösning beräknas till 
ca 25 000 kr. 

 
 Efter det följer en allmän diskussion varefter stämman beslutar enhälligt att av-

tal ska ingås med Bredbandsbolaget om införande av IPTV. 
 
§ 4 Beslut om anordnande av digitalt TV-nät 
 Stämman beslutar enhälligt att godta förslaget att ett lokalt digitalt TV-nät an-

ordnas inom området 
 
§ 5 Beslut om införande av individuell mätning av värme och vatten 
 Jan redogör för bakgrunden till varför styrelsen utrett frågan om individuell 

mätning av värme och vatten samt hur arbetsgruppen bestående av Tage 
Öberg, Jan Vestling, Katarina Emmoth och Bengt Jonsson har arbetat med frå-



gan (se protokoll från årsmötet). Vidare redovisar Jan vilka kostnader som är 
förenat med individuell mätning enligt offert från Umia som är det företag som 
lämnat det lägsta anbudet. En majoritet av styrelsens medlemmar (4 st.) är för 
individuell mätning, medan en medlem är emot och en ledamot har ett eget 
förslag som går ut på att beräknade kostnader för att införa individuell mätning 
i stället används för att utreda alternativa åtgärder för besparningar. 

 
 Därefter följer en lång diskussion där argument för och emot individuell mät-

ning framförs. Ett antal personer är av den åsikten att fastighetsägarna själva 
måste vidta åtgärder för att minska förbrukningen som att byta termostater, iso-
lera vindar, täta fönstren m.m. Andra däremot tror att frivilliga insatser är möj-
liga endast om man inför en individuell mätning och därmed betalar för det 
man förbrukar. Andra argument som framförs är att kostnaden för att införa 
mätning av vatten är relativt högt och att varje fastighetsägare dessutom måste 
lägga ner ytterligare kostnader i energibesparande investeringar, medan några 
anser att det måste finnas en valfrihet att bestämma vilken värme man vill ha i 
huset och att det endast går att få genom individuell mätning. 

 
 Omröstning sker och votering begärs i form av sluten omröstning. 
 Omröstningen utfaller så att 51 röster är emot och 20 är för. Extrastämman be-

slutar därmed att inte införa individuell mätning av värme och vatten. 
 
 Med anledning av stämmans beslut föreslår Jan att en extra stämma hålls under 

hösten för att bestämma vilket gradtal det utgående vattnet ska ha. Stämman 
godtar förslaget 

 
§ 6  Avslutning 
 Jan Vestling avslutar stämman och tackar alla närvarande.  
  
 
 
 
 Vid protokollet 
 
 
 
 Bernt Sehlin   
 
 
  

  
 
Justeras 
 
 
 
Per Anders Zingmark  Jan Mikaelsson 


