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Rindö 2015-07-06 
  

Antalet tecknade anslutningsavtal är 262 

 

 

Jag börjar med tidplanen för Etapp 1 

 Gräventreprenören är i stort klar. Dukterna för fiberkabeln på plats. 

 Asfaltläggarna har börjat och jobbar på. 

 KTEC har i sin plan att vara klara med installationer och mätning i mitten av 

augusti. (Man har nu ingen försening jämfört med ursprungliga planen).  

En viktig fråga är att KTEC måste komma in i varje bostad för den slutliga 

monteringen av mediaomvandlare och mätningen av respektive anslutning. 

Denna fråga organiserar KTEC genom tidsbokning, så var anträffbara på de 

telelefonnummer ni har uppgivit tidigare 

 Hårdvara (mediaomvandlare, plus allt annat som behövs) finns i lager. Utlovade 

av tjänsteleverantören Ownit. 

 ”Aktiv fiber” från Skanova 2015-08-21, så att vi når det svenska stamnätet. 

 Instruktioner till medlemmarna klara som utkast.  

I sammanfattning, vi följer den ursprungliga tidplanen och skall kunna ha systemet i 

drift i slutet av augusti. 

 

Val av TV-paket på gång. 

I stort är utbudet av TV-kanaler givet, men några detaljer gör att vi inte kan beskriva 

alla delar. Semestertider gör att diskussionerna drar ut på tiden. Men tidplanen 

ovan gäller. 

 

Finns på plats 

Alla kostnader nedan inkl. moms. 

Vi har ett bredbandsavtal som innehåller bredband genom fiber 500/1 000 Gbit/s, ”upp 

och ner”. Priset 169 kr/mån gäller per anslutning för 86 medlemmar. (Fler anslutna, 

priset sjunker, marginellt). 

Telefonanslutning ingår utan kostnad, samtalskostnaden måste du betala, förstås. 
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TV-paketen inom gruppavtalet 

Dessa paket ser ut som vi tidigare beskrivit: 

 

Gruppanslutning, nästan som Canal Digital  T-1 Bas (6:an och 10:an ingår dock inte). 
 

 

Detta ingår i vår gruppanslutning för 99 kronor per månad. Prisuppgiften till höger gäller inte RFEF. 

 

Uppgradering till T-2 Flex 

 

För ett tillägg på 79 kronor får vi ovanstående kanaler. Notera att priset är 229 kronor och att du 
som medlem för detta paket betalar 99 + 79 = 178 kronor. I uppgraderingen ingår även tillgång till 
6:an och 10:an. 
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Uppgradering till T-3 Stor 
 

 

Alternativt, för ett tillägg på 229 kronor får vi ovanstående kanaler. Notera att priset är 379 kronor 
och att du som medlem för detta paket betalar 99 + 229 = 328 kronor. I uppgraderingen ingår även 
tillgång till 6:an och 10:an. 

 

TV-kanalpaketen enligt ovan har vi i offerten men ytterligare tjänster, 

erbjudna i offerten, är inte bekräftade!! 

I avtalet ingår den nödvändiga HD-boxen för 1 kr vid bindningstiden 3 år.  

I den fortfarande giltiga offerten står också ”Utöver detta finns ytterligare tillval hos 

Canal Digital”. Men här föreligger oenighet så styrelsen vill ännu inte lova något. Du 

kan vara förvissad om att vi gör allt för att offertens alla erbjudanden blir verklighet. 

Det var ju offertens innehåll som gjorde att vi valde Telenor-koncernen.  

 

Till kostnaden kommer en byanätsavgift till RFEF på cirka75 kr/mån samt en 

engångskostnad för en mediaomvandlare på 1 295 kr. Denna omvandlare är det ”allra 

senaste” och den som väljer att lösa media-omvandlarens uppgift med egen utrustning 

måste ha bra egen kompetens samt rätta grejor. Mediaomvandlaren innehåller också 

WiFi-funktion enligt den nya standarden ac, vilket ger ett snabbt lokalt trådlöst nätverk 

utan extra kostnad. Ownit kan kontrollera sin ”egen” media-omvandlare och därigenom 

lättare och snabbare göra felsökningar om detta skulle bli nödvändigt. 

 

Vi återkommer med begäran om besked avseende vad du väljer så att arbetet att få 

igång systemet flyter smidigt. 
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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 hemsida www.rindofiber.se.  

 

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

 

Bästa hälsningar 

Kjell Hilding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


