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Rindö den 26 juni, 2015 
 

RFEF fördröjda veckobrev; projektarbetet har varit intensivt en tid.  

 

Antalet tecknade anslutningsavtal är 261 

 

Men nu … 
     En samlad bild av de senaste veckornas händelser: Schaktarbetena för 

kanaliseringen i Etapp 1 närmar sig slutpunkten på Rindövägen. Entreprenören 

planerar för avslutning vid Rindövägen 111 senast tisdag i nästa vecka. 

Asfalteringsarbetena följer efter med start vid ”Blomstervägarna”. Många hus har fått 

fibern blåst fram till inkopplingspunkten. Här återstår håltagning och montering i 

bostaden. Michael Bohman hör av sig inom kort för planering av tillfälle när arbetet 

skall utföras och ägaren måste vara närvarande. 

     Arbetet går enligt plan (en dag efter) även om det har varit störningar. Dels beroende 

på att markförhållandena ibland försvårat grävningarna, dels att entreprenörens 

maskiner har saboterats. Vet du något så hör av dig till Polisen (angående sabotaget). 

Går allt enligt plan kommer vi att vara klara med Etapp 1 mot slutet av augusti. 
 

Tjänsteleveranser 
     Vi har nu ett grupp-avtal med Ownit AB, ett dotterbolag inom Telenorkoncernen, om 

tjänsteleveranser. Detta innebär att varje anslutning har Internetåtkomst genom 

bredband med 500-1000 Mb/s och fri telefonanslutning för en kostnad av 169 kr/månad. 

Kostnaden är högre än tidigare indikerade 149 kr/mån beroende på att vi i Etapp ett har 

86 anslutningar, inte 165, som ursprungligen gällde när vi startade. När antalet går upp 

sjunker månadspriset för bredbandet. Med 261 kommer vi under 149 kr! 

     Till kostnaden kommer en byanätsavgift till RFEF på c:a 75 kr/mån samt en engångs-

kostnad för en media-omvandlare på 1 295 kr. Alla kostnader inkl. moms. 

Baserat på detta avtal kan entreprenören nu börja inkopplingen i nodhuset (vid gamla 

skolan) och i respektive bostad. 

     Styrelsen kommer de närmaste dagarna att fråga dig vilket TV-kanalsutbud du vill 

ha. Alternativen bygger på färdiga paket erbjudna i form av gruppavtal och därigenom 

till lägre kostnad än det normala priset. Efter att vi fått svar från medlemmarna tecknas 

denna del av överenskommelsen med Ownit. Information om paketens omfattning och 

månadskostnad går ut inom närmaste dagarna. 

 

Etapp 2 
     Arbetet fortgår med planeringen inför Etapp 2 (resten av Rindö). Den främsta 

framgångsfaktorn för att få glesbygds-bidraget i år, är en ökning av påskrivna avtal.  

Så tillhör du de som ännu inte skrivit på och är du intresserad, hör av dig snarast till 

din kontaktperson i området eller via vår webbplats rindofiber.se.  

Tala med dina grannar, vi når inte alla trots uthålliga försök!  

 

Bästa hälsningar 

Kjell Hilding 

http://rindofiber.se/

