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Motion angående Installation av bredband i be�ntlig bebyggelse

På fullmäktigedagen den 22 november 2008 berättade Henrik Bromfält att man skall dra
in �ber i den be�ntliga bebyggelsen. Till fullmäktiget 2009 skrev jag en motion som
kort beskrev hur dumt detta var samt gav en teknisk bakgrunden till varför. I Vi i SKB
oktober 2009 hör vi så Claes Göthman som ett eko av Henrik. Fast nu skall varje rum ha
ett uttag!

I december tog jag del av en diskussion där en av diskutanterna är radioplaneringschef
för TeliaSoneras mobilnät i Sverige. Han berättade att Telias 4G-nät (teoretisk hastighet
1000 Mbit/s) i Stockholm, med, i dagsläget, bithastigheter på upp mot 100 Mbit/s i
nedlänk, var det första i världen (091214). För er som vill veta vad som faktiskt händer
på mobilsidan hos Telia rekommenderas telia4g.se/hem.

Vidare sker det en omfattande utveckling av den gamla telefonledningen. En ny metod
kallad VDSL, som kan ge upp till teoretiska 200 Mbit/s, standardiserades i februari 2006.
Bredbandsbolaget har idag VDSL-abbonemang för 60 Mbit/s. Till detta kan man koppla
telefon, mobilt och TV. Att för en livstid låsa sig till en dyrbar lösning verkar inte vara
speciellt klokt.

Följande 5 företag har köpt 4G licenser Telia Sonera, 3, Telenor, Tele 2 och Intel.

Vilket intresse kan man nu förvänta sig för fast förbindelse till den kostnad som angivits?
Åldersfördelningen bland boende i SKB är ungefär följande 8% (18-25), 38% (26-45),
33% (46-65) och 21% (66-) (si¤rorna från 2005). För dessa fyra grupper kan man kort
konstatera att den

första (18-30) och del av andra gruppen är mer intresserade av mobilt/trådlöst bred-
band eftersom de ofta är på rörlig fot.

andra (30-45) gruppen kommer i stor utsträckning få mobilt bredband via sina arbeten.

tredje (46-65) gruppen har redan nu ekonomin att själva ska¤a bredband och har
därför gjort det.

fjärde (66-) gruppen är milt sagt ointresserad.

Så för vem skall man installera bredband? Är det för att kompisar har IT-företag? Dvs
av samma anledning som Kumlins �ck härja fritt.

Kanske vill man installera bredband därför att 60% av de köande är under 25 år? Dvs
för framtidens boende. Men skall inte då dessa bidra till utbyggnaden? Dvs kostnaden 80
miljoner delas på 80 000 medlemmar dvs en kostnad på 1000 kronor. Då kan man skriva
av installationen med ett engångsbelopp första året.



Jag vet att många, med rätta, klagar på Comhem men byt då leverantör! Belasta inte
oss andra med högre hyra.

Det �nns även de som klagar över att den bärbara datorn tappar den trådlösa anslutningen
till modemet. Men köp då ett professionellt modem alternativt en dator värd namnet.
Belasta inte oss andra med högre hyra.

Personligen kan jag ej heller inse varför boende medlemmar skall betala för att ett fåtal
medlemmar vill ladda ner �lmer. Nedladdningar som oftast är ren stöld.

Notera att hyreshöjningen på 85 kronor per månad och lägenhet endast täcker dragning
av ledning. Sedan tillkommer själva bredbandsabonnemanget.

Notera också att fyra bostadsrättsföreningar, om sammanlag 130 lägenheter, på Kungs-
holmen gick ihop och installerade ett eget stamnät som ger 100 Mbit. Kostnad 3000
kronor per lägenhet. Bredbandsabbonemanget kostar sedan 89 kronor per månad (SvD
100122).

SKB-Portalen http://skb.syntes.be är öppen för alla medlemars motioner och diskussioner
runt dessa.

Då det redan nu är möjligt för medlemmar att ska¤a sig snabba bredbandsförbindelser
föreslå stämman

att avslå förslaget om speciella bredbandsledningar i be�ntlig bebyggelse.

att inför större renoveringar undersöka behovet av fasta bredbandsledningar.
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