Rindö Fiber ek. för.
Noteringar från Informationsmötet 2015-01-18
76 personer deltog i informationsmötet. Dan Bellander, projektledaren gick
igenom dagsläget, de närmaste stegen samt vilka frågor medlemmarna ville ha
svar på eller kommentera. Dans presentation finns på rindofiber.se efter
medlemsinloggning.
Anslutningsavtal tecknas nu i ökat tempo. För närvarande (2015-01-18) är vi
197 medlemmar och har 176 anslutningsavtal.
Styrelsen har följande utbyggnadsstrategi.
Med utgångspunkt från detaljplaneringen indelas Rindö i ett antal områden. Dessa

kostnadsberäknas och prioriteras med utgångspunkt från kostnad, antal
anslutna och läge på ön (närhet till accesspunkten vid gamla skolan är bättre).
Utbyggnaden startas områdesvis och arbetet drives så långt ”pengarna räcker”.
Alla som är involverade kan därvid bygga upp erfarenhet specifik för Rindö, inte
minst avseende kostnaderna. Det självklara målet är att inte komma i närheten
av att överskrida budgeten. Därefter bildas en ny förening som söker nya bidrag
för återstående del av Rindö. Den nya föreningen får tillgång till allt material,
detaljplanerna framtagna för hela det ursprungliga RFEF-området, IT-system,
informationslistor, erfarenheter hos ursprungsföreningen; fortfarande gäller att
”alla på Rindö som vill skall få fiber till samma kostnad”.
Avtalet mellan medlemmarna och RFEF stipulerar att kostnaden inte blir högre
än 20 000 kr. Högre kostnad: medlemmen är inte bunden av avtalet.
Anslutningsavgifter hör strikt till respektive område. När du fått anmodan att
betala in avgiften, vet du att anläggningen kommer att vara klar ett par
månader därefter.
Ju fler anslutningar desto längre når den nuvarande föreningen.
Hela upplägget bygger på ett förslag från bidragsgivaren, Länsstyrelsen.
Mer detaljer i planerna kommer att presenteras senast vid årsmötet 2015-02-09.
Byanätets fördel
RFEF är momsredovisningsskyldig. Entreprenadmoms som måste erläggas
återbetalas till RFEF av Skatteverket. Detta belopp kan komma att uppgå till
belopp i miljonklassen.
RFEF har också beviljats ett bidrag på hittills 1,6 Mkr.
De två ovanstående ”kvaliteterna” tillkommer endast anläggningar uppförda
enligt byanätsprincipen.
Löpande avgifter i framtiden kommer att momsbeläggas i samma utsträckning
som en kommersiell operatör vore tvungen att debitera om en sådan skulle
fibrera Rindö. Kronan på verket är att RFEF äger anläggningen och kan hålla
nere kostnaderna i framtiden genom att förhandla med flera tjänsteleverantörer.
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Telia har framfört ett erbjudande enligt: 11,2 Mkr för att dra fiber till 400
fastigheter. RFEF ska då sköta all värvning av medlemmar, all administration,
alla markupplåtelseavtal m.m.
Synpunkter under mötets diskussion
Kartor avseende detaljplaneringen visades och finns tillgängliga hos
Områdesansvariga.
Punkten för varje anslutning skall diskuteras mellan entreprenör,
områdesansvarig och fastighetsägaren.
För att lösa frågan om att föreningen ska ha formellt redovisade tillgångar kan
en fördelning av inbetalningen ske enligt: Insats 3 000 kr och anslutningsavgift
17 000 kr.
Styrelsen bör beakta avtalstidens längd så att RFEF inte binder upp sig för
alltför långa avtal för tjänster (Internet, TV och Telefoni).
Frågor till mötesdeltagarna
Lån
Banker har visat sig beredda att låna pengar till anslutningsavgiften för de
medlemmar som vill. Mötesdeltagarna var intresserade och styrelsen arbetar
vidare för ett konkret erbjudande.
Abonnemang 1/7/30 dagar
Anslutning med möjlighet till abonnemang 1 dag, 7 dagar, 30 dagar. 1/7/30 är av
intresse och ska klarläggas . Fritidsboende bör informeras!
Uppkoppling i hemmet
Hjälp med uppkoppling i hemmet intresserade åtminstone 30 % av deltagarna.
Grävarbete på tomten
Att få grävarbetet på tomten utfört av entreprenör intresserade c:a 40 %.
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