
Upplands Väsby 2011-12-23  Skälby Tredje Samfällighetsförening/Kabel-TV Gruppen 

Information om arbetsläget avseende fiberanslutning och 

erbjudandet från Svensk Infrastruktur för Skälby Tredje samfällighet 
 

Styrelsen fick vid senaste årsstämman i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över 

Com Hem-avtalet och titta på ev. framtida alternativ.  I och med detta skulle det finnas god 

tid att undersöka och tidigast vid ordinarie stämma 2012 eller senast 2013 föreslå ev. 

alternativ till fortsatt TV- och bredbandsanslutning. 

Svensk Infrastrukturs uppdykande och bearbetning av våra medlemmar är inget 

samfälligheten har möjlighet att förhindra just för att upplägget baseras på avtal med 

enskilda medlemmar. Det samfälligheten styr över är rätten för Svensk Infrastruktur att 

förlägga sina kablar på föreningens mark. 

Svensk Infrastruktur har nu meddelat oss att en majoritet av fastighetsägarna är intresserade 

och vi kommer därför kalla till extrastämma inom kort. 

Förändringsarbetet med kommunikationssystemet inom Skälby Tredje samfällighet innebär 

en stor förändring och investering. Beslut om handlingsväg innebär även ett beslut för lång 

tid framöver. Därför är det då viktigt att kunna pröva alternativa lösningar före slutligt 

ställningstagande. 

 

Arbetet med att utvärdera ytterligare alternativ kommer fortsätta och de alternativ som 

särskilt studeras är sådana som ger andra äganderättsförhållanden vilket kan innebära mer 

arbete för samfälligheten men skall ge större möjligheter att påverka utnyttjande, drift och 

vidareutveckling. 

Arbetet bedrivs i nära samarbete med Skälby Norra Samfällighet vilket ger 

möjlighet till effektivare informationsinhämtning kring de offerter som skall granskas. 

 

Inför den planerade extra stämman som vi kommer hålla i början av nästa år kommer 

noggrann information att lämnas till medlemmarna i samband med kallelse, senast ca 14 

dagar före.  
  
Observera, om man önskar anmäla sig till Svensk Infrastruktur enligt alternativ 3 så är 

slutdatum för anmälan till Svensk Infrastruktur dom tillhanda 31/12 2011. 

De anmälningar som lämnats till Svensk Infrastruktur kommer återtas om slutligt val faller på 

annat alternativ och grävningstillstånd därmed ej ges.  
 

Svensk Infrastruktur har meddelat styrelsen att om fiberanslutning görs mot fastighetens 

yttre gavel mot samfälld mark (dvs. 0 meter grävning på enskild mark) utgår inget rotavdrag 

och totalkostnaden blir i ett sådant fall 22 000:- istället för 17 900:-. 
 

Styrelsen och utvärderingsgruppen ser gärna en utökad dialog med medlemmarna kring 

fortsatt arbete kring fiberanslutning. 
  
Slutligen önskar styrelsen God Jul och Gott Nytt år 
  
Styrelsen 


