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Argument för fiber 

 Fiber ger snabb kommunikation med hög kapacitet både 
”upp” och ”ned” 

 Kommunikationen är stabil och har få avbrott 

 Hastigheten sjunker inte märkbart när många surfar 

 För närvarande inga volymbegränsningar 

 Man kan ha avtal för Internet, TV och telefoni 

 Kraven på kapacitet ökar löpande (HD-TV, film etc.) 

 Nya tjänster kommer, t.ex. E-hälsa 

 Månadskostnaden för ett avtal är gynnsamt jämfört med 
dagens kostnader 

 På sikt kommer Skanova att lägga ner ”kopparnätet” 



Dagsläget i föreningen 

 Vi har ett statligt bidrag, men det förutsätter att vi är i stort 
sett klara i år 

 För närvarande har vi ca 245 intresserade fastighetsägare 
och 126 medlemmar i föreningen 

 Områdesansvariga utbildade och har börjat jobba inom 
respektive områden 

 Kontakter med alla fastighetsägare pågår 

 Kontakter med väghållare/vägägare pågår 
(privata, kommunala, enskilda och samfälligheter) 

 Offertunderlag för materiel och grävning klart 

 Offertunderlag för kommunikation, nättjänster och nätdrift 
förbereds 



Ett Rindöhus är ett Smart Hus 

Genom medlemskap i RFEF ska medlemmarna har full 
tillgång till Internet med hög tillgänglighet.  

Föreningen ska ge förutsättningar för att medlemmarna 
ska kunna utveckla sitt hem till ett modernt hem där 
tekniken stödjer familjen i vardagen för alla åldrar. 

Medlemmar ska kunna utnyttja nya tjänster, t.ex. olika 
larm- och övervakningstjänster eller E-hälsa för kontakt 
med vårdcentral och sjukhus. 

Företagare ska känna sig trygga med att de kan utveckla 
sin verksamhet genom RFEF nät.  

Målbeskrivning 
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Informationsmöte 

1 Juni 1 Maj 1 Apr 1 Mar 1 Feb 1 Juli 

13/3 
Årsmöte 

Anbudsförfrågan 
ut till möjliga 
leverantörer 

Granskning 
av anbud. 

Antar anbud. Medlems-
värvning 1 

Medlems-
värvning 2 
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Informationsmöte 

1 Dec 1 Nov 1 Okt 1 Sep 1 Aug 
Nätet 

uppkopplat 

Grävstart / 
Nedläggning 

 av rör. 

Dragning av 
fiber i rören. 

Informationsmöte 
Datum bestäms senare 

Informationsmöte 
Datum bestäms senare 

Kontakt med aktuella medlemmar  och 
markägare för att bestämma detaljer kring 

ledningsdragning 

Tidplan – dagens läge 
Michael 



Medlemskap 

 En medlem per bostad/fastighet 
 Ansökan undertecknas av medlem 
 Årlig medlemsavgift, beslutas av 

föreningsstämman, max 1 000 kr 
–  För 2014 är avgiften 300 kr 
 

 Täcker  
– Administrationskostnader 
– Banktjänster 
– Kontorsmaterial 



Medlemskap    forts 

Praktiskt 
– Formulär finns hos Områdesansvarig 
– Formulär finns på webbplatsen rindofiber.se 

under fliken Blanketter 
– Lämnas till Områdesansvarig 

eller 
  skannas och skickas till info@rindofiber.se 
eller 
  postas till RFEF c/o Kjell Hilding,  
  Vegabacken 35, 185 41 Vaxholm 

mailto:info@rindofiber.se�
mailto:info@rindofiber.se�


Anslutningsavtal för bostad/fastighet 

 Avtalet signeras för varje bostad/fastighet av medlemmen 
samt föreningens firmatecknare 

 Engångsavgift, högst 20 000 kr per anslutning 

 Sista datum för signering är 2014-04-30, därefter 

Fram till grävstart + 25% 

Efter grävstart       + 100% 

 Täcker kostnaderna för att etablera fibersystemet 

 Utdebiteringen sker koordinerat med tidpunkt betalningar 
till entreprenörer skall göras 

 Grävkostnad på egen fastighet betalas av medlemmen 
 



 Praktiskt 

– Firmatecknade avtal för varje bostad/fastighet utväxlas 
mellan Områdesansvariga och medlem 

– Styrelsen e-postar Startmeddelande när budget och  
planer är klara, enligt plan i juli 2014 

– Medlemmen betalar enligt plan i Startmeddelandet  
med start tidigast 30 dagar  
efter att Startmeddelandet sänts ut 

Anslutningsavtal för bostad/fastighet 
forts. 



Insats 

 Insatsen beslutas av styrelsen 

• Maximalt 5 000 kr per anslutning, ”engångsavgift” 

 Täcker (jfr reparationsfond) 

• Underhåll 

• Reparationer 

• Modifieringar av nätet 

 Styrelsen beslutar när betalning skall göras, sannolikt 
tidigast om ett år 



Byanätsavgift 

 Beslutas av styrelsen (ca 50 kr/mån per bostad) 

 Täcker nätets löpande driftkostnader 

 Betalas av alla bostäder anslutna till fibersystemet 



Nättjänstavgift 

 Den månatliga avgiften förhandlas av styrelsen med 
nättjänstleverantörer som Telia, Bahnhof, Own it m.fl.  
och täcker IP-telefoni, Internet och TV-kanalpaket 

 Målet är att medlemmen skall kunna ”välja till” 

 Avtal tecknas om ca 4 månader, ”marknaden rör sig 
kraftigt” för närvarande mot lägre priser 

 Avtalstid skall förhandlas, men 3-5 år är sannolik 
avtalslängd 
 



Vad bör du göra nu? 

 Fundera på argumenten för och emot fiberanslutning 

 Räkna igenom möjliga besparingar på månadsavgifter 

 Teckna medlemskap snarast 

 Teckna anslutningsavtal inom kort 

 Sprida information och påverka grannar 

 Följa utvecklingen på http://rindofiber.se 

 

http://rindofiber.se/�

	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Medlemskap
	Medlemskap    forts
	Anslutningsavtal för bostad/fastighet
	Bildnummer 9
	Insats
	Byanätsavgift
	Nättjänstavgift
	Vad bör du göra nu?

