
 
 

Nyhetsbrev 2015-09-06 
  

I fortsättningen kommer information genom Nyhetsbrev. Veckobreven vilar. 

 

Antalet tecknade anslutningsavtal är 274 för hela föreningen. 

  

Etapp 1 

Tidplanen för Etapp 1 ligger kvar bortsett från TV-inkopplingen 

    Återläggningen av asfalt har det äntligen blivit lite fart på 

    Instruktioner till medlemmarna postas (Snigelpost) från Ownit, bredbandsleverantören, 

den kommande veckan 

    Canal Digital, TV-leverantören, krävde i fredags 6 veckor för att klara administrativa 

åtgärder för att få igång TV-tjänsterna (Styrelsen kommer i veckan att trycka på Canal 

Digital för att komma igång tidigare). 

I sammanfattning: vi har fortfarande en månads försening jämfört med den ursprungliga 

tidplanen.  Systemet skall vara i drift för bredband/Internet i slutet av september. Förseningen 

orsakas av Skanovas extra tid på en månad för att koppla in Rindö Fiber till Internet. Canal 

Digital är långsamma i sin administration av TV-tjänsten med planerad inkoppling 2015-10-19. 

Förvånande många hade INTE avtalat TV-paket (32 av 86) när tiden gick ut 2015-08-31. 

Styrelsen uppfattar det så att många håller på att fasa ut befintliga abonnemang med sina 

respektive bindningstider. TV-tjänsterna levereras av Canal Digital. RFEF har i dag 54 avtal 

med Canal Digital. 

  

Etapp 2 
Antalet tecknade avtal inom Etapp 2 är 182.  

Med 195 avtal har vi en likviditetsbudget som tillfredsställer bidragsmyndighetens 

krav avseende projektets ekonomi.  

Vi behöver alltså 13 avtal till 2015-10-24. 

  

Ansökningsarbetet 

Jordbruksverket/ Länsstyrelsen har senarelagt sina planer och åtgärder med en månad. 

Ansökningsdatum är nu 2015-10-24.  

Min gissning är att beslut om bidrag fattas i november, d.v.s. vi kan sätta igång när vi tilldelats 

bidrag 

Denna bidragsomgång (för Etapp 2) förutsätter EU-upphandling. Vi förbereder detta arbete 

redan nu så att vi kan starta upphandling av entreprenadarbeten direkt efter besked om 

bidragstilldelning.  

Arbetena kan starta runt årsskiftet och de kräver c:a 6 månader. Det är alltså vår målsättning 

att etapp 2 ska vara i drift nästa sommar. 

  

Bästa hälsningar 

Kjell Hilding 

 


