
Rindö Fiber - Bredbandsprojektet 
 

Projektledarens nyhetsbrev 2013-10-17 
 
Projektet Rindöfiber närmar sig nu med fart ett avgörande skede. 
  
Anslutningsavgiften kan naturligtvis ha stor betydelse för intresset, vilket har framgått i våra 
diskussioner med Rindöbor. I denna fråga vill jag säga att 
Ju fler som ansluter:  

Desto lägre kostnad för anslutning, d.v.s. funderar du, anmäl ditt intresse 
Leder till lägre kostnad för den månatliga avgiften som ersätter dagens Internet, TV 
kanalpaket samt telefonabonnemang. I Löttingelunds fiberförening sparar man in 
hela anslutningskostnaden på 4 år genom lägre månadskostnad. 
 

Vi har: Ett totalpris för hela ön redovisat i en grovprojektering 
En lista på intresserade, som ökar -- anslutningspriset sjunker. 
 

Vi kan: Räkna ut ett pris per fastighet 
Söka olika bidrag för att sänka kostnaden för anslutningen. 
 

Vi vet att: Fastighetens värde ökar med mer än anslutningskostnaden i och med 
fiberinstallation och din bank är därför rimligen beredd att öka huslånet med 
motsvarande belopp 
Priset för anslutning blir i många fall det dubbla för de som vill ansluta efter 
första installationen. 
 

Vi behöver: Att alla funderar igenom sina önskemål och anmäler intresse omgående på 
www.rindofiber.se, om du inte redan gjort det. Kom ihåg att ange din e-postadress så 
att vi kan nå dig smidigt 
De allra senaste intressesiffrorna så att vi kan påbörja förhandlingar med 
vägsamfälligheter, myndigheter för bidrag samt formulera den bindande kalkyl var 
och en måste ta ställning till enligt nedan. 
 

Vi kommer inom kort att leverera: 
Bindande pris för anslutning samt alternativ av olika tjänstepaket - byggda på offerter 
Föreslå ekonomiska föreningar att driva frågan och ev. nätet i framtiden 
Formulär för dig att kunna teckna medlemskap i en ekonomisk förening och ta del av 
första installationen (innan dess har du inte bundit dig för något). 

 

Kom till informationsmötet 2013-10-24, kl 19:30 på Triton, Rindö Hamn. 
Ställ frågor och få svar. 
 

Vaxholm, 2013-10-17 
Kjell Hilding 
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