
Försäljning av Kabel-TV anläggningen och avveckling av den ekonomiska 
föreningen.  

 

Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV ek förening hade vid starten år 1991 ca 400 medlemmar och 
möjliggjorde att Duvnäsborna kunde titta på ett brett utbud av TV kanaler utan att sätta upp 
förfulande paraboler på taken. Dessutom möjliggjorde föreningens tekniska lösning att 
medlemmarna fick tillgång till hela kanalutbudet på flera TV apparater utan behov av olika typer 
av boxar. En ytterligare fördel var den mycket konkurrenskraftiga kostnaden för ett brett 
kanalutbud. Kostnadsfördelen kvarstår alltjämt. 

Över tiden har sättet att distribuera och förpacka TV-utbudet förändrats med ett stort antal nya 
aktörer såsom Telia, Svensk Infrastruktur, Netflix, HBO m.fl.har tillkommit. Dessutom 
möjliggör ett allt snabbare Internet att ett nästan obegränsat antal kanaler finns tillgängliga. 

Föreningen har tappat medlemmar till ca 150 idag. De flesta kvarvarande medlemmarna är 
mycket nöjda med kvalitén, tillgängligheten och kostnaden.  

Föreningens lekmannastyrelse har varken haft tid eller resurser och troligen inte kompetens att 
aktivt arbeta för att motverka att medlemsantalet sjunker under en kritisk nivå då underhålls- och 
driftskostnaderna blir alltför höga för kvarvarande medlemmar. För att senarelägga 
nedläggningen av kabel-TV nätet och säkerställa att mer kompetent och bättre motiverad 
personal tillåts utveckla produktutbudet i kabel-TV nätet förslår styrelsen att den nuvarande 
tekniska operatören av anläggningen ELPA TV & Bredbandsteknik AB erbjuds köpa 
anläggningen. 

ELPA har under många år skött anläggningen samt även hjälpt föreningen med fakturerings- och 
betalningsadministration.  

Föreningen har årligen debiterat medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften var 600 kr för år 2019. 
Årsavgiften har täckt drifts- och underhållskostnaderna samt möjliggjort att en reserv för extra 
kostnader byggts upp. Reserven uppgår till ca 360 KSEK idag. Därutöver har ELPA kvartalsvis 
direktfakturerat medlemmarna för programkostnaderna. 

I styrelsen förslag till avtal med ELPA, vilket är accepterat av ELPA, föreslås att ELPA 
vederlagsfritt får överta kabel-TV anläggningen samt att ELPA från föreningen får en kontant 
ersättning motsvarande föreningens reserv på ca 360 KSEK. 

ELPA förpliktigas att driva anläggningen vidare i minst fem år och att inte under de första två 
åren debitera medlemmarna för drifts- och underhållskostnader. I övrigt skall ELPA erbjuda 
medlemmarna tjänster i samma omfattning och till likartade villkor som idag. För år 2020 
komme,r under förutsättning att detta förslag accepteras, den budgeterade årsavgiften på 750 
SEK inte att faktureras medlemmarna. 

 

 



Styrelsen föreslår därför att årsmötet beslutar om försäljning av kabel-TV anläggningen enligt 
ovan, samt att alla medlemsavtal mellan föreningen och medlemmarna överförs till ELPA. 

Som en konsekvens av försäljningen föreslår styrelsen att årsmötet fattar beslut om nedläggning 
och likvidation av föreningen. Beslut om likvidation av föreningen kan verkställas först efter det 
att två på varandra följande årsmöten beslutat så. Det innebär att föreningen kommer finnas 
ytterligare ett år. 

Efter försäljningen kommer i föreningen endast finnas ett mindre belopp som kommer att 
användas för att täcka avvecklingskostnader. Eventuella kvarstående likvida medel föreslås 
överföras till Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening som kompensation för att Kabel-TV 
föreningen fritt under alla år fått disponera Ringparksstugan. Således kommer inget att utskiftas 
direkt till medlemmarna. 

 

Förslag till beslut:  

Årsmötet beslutade att 

- sälja Kabel-TV anläggningen till ELPA enligt styrelsens förslag 

- överföra alla medlemsavtal till ELPA 

- avveckla och likvidera föreningen och överföra eventuella kvarstående medel till Saltsjö-
Duvnäs Fastighetsägareförening. 

 

 


