
 

Bredbandsbolagen försöker komma in på Rindös fibermarknad.  

Vad får det för konsekvenser för dig? 

Under de senaste dagarna har ett informationsflöde av olika kvalitet skett på Facebook.    

I denna text försöker RFEF beskriva detta utifrån de fakta som finns tillgängliga. Har du frågor så 

kontakta oss så ska vi svara dig och informera alla andra.  

Rindö fiber eller Bredbandsbolaget. 

"Ett riktigt bredband" var en kommentar som nyligen har framförts. 

Rindö fiber har Ownit som leverantör. Bredbandsbolaget vill etablera fiber i stället för oss.  

Vi kan inte vara i samma område på Rindö. 

Bedöm själva vilken leverantör ni vill ha. Den med bäst eller sämst resultat i kvalitetssäkrad 

marknadsundersökning 2016.  

Ref: http://www.kvalitetsindex.se/report/svenskt-kvalitetsindex-om-bredband-tv-och-fast-telefoni 

Efter kontakt med Länsstyrelsen hävdar de att det är vår tur för bidrag nu. 

 

Bredbandsbolaget 

Jag har nu talat med kundtjänsten och en företrädare som knackade på hemma hos mig. Han visste att 

jag var ordförande i RFEF.  

Här är några av de argument som han använde när vi pratade och när de möter er. 

➢ Vi vill hjälpa till att ge er fiber: Om de börjar dra fiber på Rindö kommer RFEF inte att få 

bidraget vilket blir förödande för månadskostnaden. Deras hjälp blir att det blir dyrare för dig i 

det långa loppet. Efter tre år ca 14 000:- Se fakta nedan. 

➢ Vi erbjuder öppen fiber: Det gör alla även RFEF, men vi är inte begränsade till 

Bredbandsbolagets utbud, Telia eller någon annan och det utbudet de erbjuder. Med RFEF kan du 

välja mellan alla aktörer ELLER gå med i den upphandlade anslutningen som RFEF gör. Därav 

det lägsta erbjudande du kan finna när vi är upp till 280-300 anslutningar och kan förhandla om 

en månadskostnad. Kommer Bredbandsbolaget är du ensam att förhandla och det går inte. 

➢ Vi kan börja inom 3 till 6 månader och vara klara inom 12: Ja det kan vi också. De måste bara få 

tillräckligt många att skriva på och vi väntar på nästa beslutstillfälle för bidraget.  

Se kommentaren ovan från länsstyrelsen. 

➢ Vi sköter fibernätet hela vägen in till ditt hus: Samma som RFEF gör. Vi har upphandlat tjänsten 

efter det att garantitiden gått ut. Alla som redan har fiber med oss säger att de nu är nöjda.  

➢ Vi erbjuder 199:- det första året: Ja det är bra, men följande år med samma omfattning på utbudet 

som RFEF blir det 877:-/månad (Enl. Bredbandsbolagets hemsida). 

RFEF 380:- fast till år 2020 när nästa förhandling ska ske.  

Det blir 14 910:- dyrare med Bredbandsbolaget fram till dess. 

  

http://www.kvalitetsindex.se/report/svenskt-kvalitetsindex-om-bredband-tv-och-fast-telefoni


 

TELIA 

De finns nu i Rindö Hamn och Lupinen. 

RFEF fick en förfrågan att ansluta en bostadsrättsförening inom OskarFredriksborg nere i hamnen 

samt i samtal med Vasallen. 

Fram till 2020 blir TELIAS erbjudande 18 570:- dyrare för varje lägenhetsinnehavarna som köper 

bostäder i kasern 1-2 om de flyttat in nu. Detta trots att anslutningsavgifter är 0:- . En annan BRF i 

området (150 m där ifrån) får betala 110 000:- för sin anslutning. Alltså ännu dyrare.  

Telia dumpar anslutningspriserna för att få kontrakten då det vet att de på sikt kommer att krama ur 

stora summor av dem som ansluter sig. Alla Rindö Hamns bostäder är snart anslutna till Telia. 

Intressant val de gör för sina blivande medlemmar. Hoppas de kan göra nya val i framtiden och inte 

vara bundna till Telia och Skanovas nät (Telias nätägare). 

 

 

TELIA värstingbredband 

1 000 Mbit/s 

✓ Streama musik, tv och film 

✓ Flera skärmar uppkopplade 

✓ Spela spel 

✓ Arbeta online 

✓ Inga kompromisser  

 

Nedström: 500-1 000 Mbit/s 

Uppström: 50-1 00 Mbit/s 

 

999 kr/mån 

 

RFEF enda bredband 

1 000 Mbit/s 

✓ Streama musik, tv och film 

✓ Flera skärmar uppkopplade 

✓Spela spel 

✓ Arbeta online 

✓ Inga kompromisser  

 

Nedström: 500-1 000 Mbit/s 

Uppström: 500-1 000 Mbit/s 

 

260:- kr/mån 

 

(Ref: http://telia.se/privat/bredband/jamfor-bredband samt underlag från Vasallen och BoBra) 

 

Återkom till RFEF via mail, telefon eller Facebook så svarar vi på dina frågor. 

 

Med vänlig hälsning, 

Michael Moberg 

Ordf. RFEF 

https://www.telia.se/privat/bredband/jamfor-bredband

