
Ekonomiska Föreningen Skanörsgården
Bästa medlemmar!

Styrelsen har under en lång tid arbetat med att undersöka möjligheterna att bygga ett
fibernät för att möjliggöra anslutning av fiber till fastigheterna inom området. Vi har 
haft kontakt med olika aktörer, men i slutändan har vi valt att gå vidare med 
Sydantenn då de enligt vår bedömning är det bästa och mest genomförbara 
alternativet.

Att ett fibernät byggs inom området är en investering i framtiden. Området får ett nät
som mäktar med dagens och morgondagens nätanvändning. Då många 
fastighetsköpare efterfrågar möjligheten till en stabil nätuppkoppling så kommer 
högst troligen ett fibernät att öka områdets värde.

Det kabel-tv-nät som föreningen idag driver bygger på en teknik som är framtagen att
användas för att distribuera tv. Det har konverterats för att även användas för 
bredband. Nätet är elektrisk och består av kopparkabel vilket gör att det är känsligt 
för temperaturskillnader, fukt och åska. Ett nät med kopparkabel har också stora 
begränsningar i form av hastighet det kan leverera. Ett kabel-tv-nät är ett delat 
medium (flera fastigheter delar på samma kabel) vilket gör att hastigheten påverkas 
om grannarna använder nätet samtidigt. 

I ett fibernät överförs informationen med hjälp av ljus. Ett fibernät är okänsligt för 
påverkan av yttre faktorer och betydligt snabbare. Ett fibernät är inte ett delat 
medium. Varje fastighet has sin egen fiber och hastigheten påverkas inte om grannar 
använder nätet.

För att byggnationen av fiber skall genomföras krävs det en viss anslutningsgrad, 
d.v.s. att ett visst antal medlemmar anmäler sig för att få fiber inkopplat.

De fastigheter som inte väljer att ansluta sig kommer fortsatt att ha kvar sin möjlighet
att använda kabel-tv.

Har ni några frågor angående fiber är ni välkomna att kontakta styrelsens ordförande 
Mårten Pålsson (0706-388114).

Vänligen lämna anmälan innan 2020-12-31 i ordförande Mårten Pålsson brevlåda, 
Båtsmansvägen 53.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
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