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Etapp 1 belyst 

Nu har våra leverantörer dragit i gång vårt nät. Det är en viktig milstolpe 

avseende fibreringen av Rindö. Vi har en delanläggning som visar att det är 

möjligt att fibrera ön. Vi har en plattform från vilken vi kan demonstrera fiberns 

funktion och att vi har förmåga och erfarenhet att driva nästa Etapp 2. 

De omedelbara reaktionerna från några av de tända hemmen 

Bredbandet är verkligen snabbt. 

Det var enkelt att koppla upp: 

1. Stäng av dosan (Inteno-routern) på väggen, finns en strömbrytare i änden. 

2. Slå på routern igen och vänta tills lamporna lyser stadigt 

(telefonlampan kan blinka, har ingen betydelse). 

3. Anslut din dator, antingen med nätverkskabel i uttag 1 eller 2 

eller 

via det trådlösa nätverket, inloggningsuppgifterna har du på en lapp som du 

fick vid installationen (det sitter också en klisterlapp på routern). 

4. Öppna din webbläsare och gå till Ownits portal: portal.ownit.se 

5. Har du inte redan registrerat dig tidigare så gör du det nu, uppgifterna finns 

i det brev du fått från Ownit. 

6. Efter att du registrerat dig ska du aktivera din anslutning, följ instruktionen 

på skärmen. Det tar 10-15 minuter. 

7. Nu ska du vara igång med din supersnabba bredbandsuppkoppling. 

 

Vi har tidigare meddelat att TV-tjänsten blir försenad på grund av Canal 

Digitals administrativa rutiner, preliminärt startdatum är 20 oktober. 

Vi har fått TV-boxarna levererade och kommer att distribuera dem under de 

närmaste veckorna. 

 

Etapp 2 - informationsmöte i dag på Länsstyrelsen 

Hans Levin och jag deltog i ett informationsmöte på Länsstyrelsen i förmiddags. 

Ansökningarna skall vara inne den 30 september med tid till kompletteringar 

fram till 2015-10-21. RFEFs ansökan är redan registrerad. Vi har några 

nödvändiga kompletteringar och dessa har vi under kontroll. 

En mycket glädjande uppgift är att man beslutat att höja bidragsdelen från 

tidigare 50 % till 60 % av projektets kostnader.  
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Detta innebär i praktiken att RFEF:s utmaning är att bli bidragsberättigad.  

Får vi bidraget klarar vi ekonomin. I frågan om att bli bidragsberättigad är 

anslutningsgraden helt avgörande (antalet fastboende som tecknat avtal i 

förhållande till totala antalet fastboende) inom området.  

För närvarande har vi 146 avtal med fastboende.  Med ytterligare fyra 

avtal till får vi ytterligare 80 poäng över de 280 vi har just nu. 

Många undrar över vad Länsstyrelsen sa om tidplan. Beslut vid årsskiftet och 

utbetalningar från april. Men då skall vi ha byggt och debiterat så egentligen 

hindrar det oss inte att sätta igång nu med upphandlingsförberedelser, arbete i 

marken under vintern (nya maskiner gillar frusen mark), och det finns 

möjligheter att vi har ljus i fibern inom Etapp 2 före midsommar. 

 

Kjell Hilding 

Ordförande 


