
Fråga Svar

1 Kommer RFEF att starta etapp 2? JA. RFEF styrelse har nu funnit den billigaste fiberlösningen för våra 

medlemmar när det gäller månadskostnaden för de kommande 5 åren. 

Därefter kommer vi att göra en ny upphandling av tjänsteleveranser för 

att fortsätta denna positiva trend. Vi har i presentationen under mötet, 

som kommer att ligga på vår hemsida, beskrivit förutsättningarna och hur 

utbyggnaden kommer att ske.

2 Har föreningen något samarbete med andra 

aktörer för att få ner kostnaden?

JA. Vi samarbetar med EON (se bildspelet från mötet). De kommer att dra 

fram el till flertalet av fastigheterna på Rindö. Där deras arbete avslutas 

fortsätter sedan RFEF att dra fram till de fastigheter vi nu har avtal med.

3 Hur ser tidslinjalen ut för införandet? Under vecka 745 kommer bygget att starta med stamkabeln utefter västra 

delen av Rindövägen. Detta bedöms vara klart strax före jul. Beroende på 

vinterförhållanden och EONs beslut om arbetsupplägget kommer sedan 

de bostadsområden som ligger i anslutning till denna sträckning att 

hanteras. I vilken ordning kan vi i dagsläget inte säga, men vi återkommer 

till berörda medlemmar så fort vi har denna information.

4 Kommer hela föreningen att betala samma 

månadsavgift?

RFEF har sedan start varit tydlig med att vi är en förening som bygger ett 

fibernät till alla som vill ha över hela Rindö. Detta genomförs i etapper 

utifrån bästa möjliga förutsättningar för medlemmarna. När etapp 2 är 

klar har vi uppnått detta mål som RFEF startade med hösten 2013. Vi ska 

inte bygga fiber om det finns billigare hållbara alternativ. Kostnaden för 

detta ska föreningen betala genom de insatser som medlemmarna 

betalar, lån och ev bidrag. Därefter finns det en gemensam månadsavgift. 

Genom nuvarande avtal har vi marknadens i särklass lägsta avgift för 

internet. Ett avtal som vi har fram till 2022. Därefter kommer vi att göra 

en ny upphandling för att erhålla marknadens bästa erbjudande med 

bästa kvalitet. 
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5 Om det kommer andra fastigheter eller 

bostadsområden när etapp 2 är klar, kommer 

då alla i föreningen återigen att behöva betala 

för deras anslutningar?

Nej. Som det framgått i andra svar har vi efter etapp 2 uppnått 

föreningens syfte enligt skrivna avtal. När denna etapp är slutförd 

kommer varje tillkommande anslutning att själva stå för sina kostnader. 

Detta har sedan vi slutförde etapp 1 varit den metod som vi redan nu 

tillämpar. Vi har haft två tillkommande anslutningar och dessa har fått 

betala strax över 30 000:- beroende på avstånd till närmaste 

inkopplingspunkt.

6 Har styrelsen undersökt andra 

installationsalternativ som Bredbandsbolaget 

eller Telia?

Styrelsen har varit i kontakt med Bredbandsbolaget i samband med deras 

marknadsföring på Rindö. Ca 50-500:- dyrare än RFEF/månad år 2 och 

frammåt. Telia har valt att inte ansluta Solövägen trots att de passerade 

dem på vägen till Oskar-Fredriksborg. De kommersiella företagen har 

kommit med subbventionerade erbjudanden, Främst avseende 

månadskostnaden det första året, men trots detta kommer deras 

sammanlagda månadavgifter att blir högre under avtalsperioden. Alla 

undersökta alternativ blev (efter ca 5 månader till 3 år) dyrare än en 

anslutning via RFEF.

7 Hur mycket kommer samtliga medlemmar 

betala i månadskostnad för både lån, årsavgift 

och uppkoppling?

Inledningsvis är kostnaden för lånet 25:-/månad, men efterhand som 

avbetalningarna sker kommer denna summa att minska. Årsavgiften 

beslutas av årsmötet och är för närvarande 300:-. Tjänsteavtalet för 

internet är 169:-/månad fram till 2022. Byanätsavgiften beslutas vid varje 

årsmöte, för närvarande är denna 115:-/månad.

8 Uteblir statsbidraget helt? Vi kan fortfarande söka för det område som inte är tätort (framgår i 

bildspelet från mötet). Vi kommer att lämna in uppdatering till 

Länsstyrelsen för detta.

9 Användes våra namnunderskrifter för grund till 

ersättning vid inkoppling av etapp 1s fiber? 

Vid ansökningstillfället för etapp 1 gällde helt andra bidragsregler. Vi 

kunde bara få ett viss belopp, vilket vi utnyttjade till max. Då behövdes 

inte namnunderskrifterna.
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10 Gäller det fortfarande olika inkopplingsavgifter 

beroende på i vilket område man bor? 

RFEF har en anslutningsavgift för enskilda fastigheter och en för 

bostadsrättsföreningar (under förutsättning att det är fler än 6 bostäder i 

föreningen). När vi tidigare trodde att att vi skulle få bidraget och inte 

hade SWEDBANK för att hantera lånet såg vi en delning.MEN detta har nu 

förkastats av styrelsen.

11 Hur kan ett lån fortfarande vara ekonomiskt 

försvarbart gentemot en öppen fiber från 

Bredbandsbolaget som dessutom lovar en 

anslutningskostnad på 19000 inkl indragning i 

hus? 

Vi utgår från att våra medlemmar har insikten om att det är 

månadsavgiften som är avgörande för hushållsekonomin. När vi 

granskade Bredbandsbolagets avtal, var det tydligt att efter första åres 

subventionerade pris blev månadsavgiften avsevärt dyrare än RFEF. Detta 

framgår i ett tidigare svar samt i bildspelet från mötet. De 1000:- lägre 

anslutningsavgift betalades sig på ca ca 5 månader med ett avtal med 

RFEF (även med nuvarande lånefinansiering).

12 Vi flyttar till Rindö före jul och behöver hitta en 

tillfällig lösning på bredband tills fibern 

kommer. Några förslag?

Vi ser två förslag: 1) Mobilt bredband, enkel lösning men har 

volymbegränsning beroende på valt abonnemang. Hastigheten kan 

variera beroende på belastningen på den aktuella mobilmasten.                                   

2) ADSL- abonnemang (via telejacket) hos lämplig operatör, t.ex. Telia. 

Inga volymbegränsningar, men hastigheten beroende på valt 

abonnemang.

13 Det nämns att  föreningen inte kommer att få 

bidrag för etapp2. Är inte det en onödig risk 

för föreningen givet att det verkar finnas 

kommersiella aktörer som är villiga att drar 

bredband till ön?

Det är fritt för alla aktörer att dra fiber när de och var de vill. 

Bredbandsbolaget hade inte tänkt över det faktum att de var en del av 

samma koncern som OWNIT. Därför valde Telenor att inte konkurrera 

med sig själv. Inga andra aktörer har visat intresse att etablera sig, inte 

ens TELIA som redan finns på ön vill expandera inom våra områden. 

Därför ser RFEF styrelse att det inte föreligger någon risk att vi startar. 
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14 Kan vi välja tjänsteleverantör? RFEF har ett öppet fibernät vilket innebär detta att det står varje 

fastighetsägare fritt att enskilt upprätta ett avtal med den 

tjänsteleverantör man själv vill. Alla aktörer på internet kan väljas. 

Fastighetsägaren kan också välja att gå med i den upphandling som RFEF 

gör med en specifik leverantör för att få ner månadskostnaden. I 

dagsläget har vi gruppavtal med OWNIT.

15 Kan flera medlemmar ansluta sig? Fram till byggstart går det bra. Då kostar det anslutningsavgiften och 

därefter redovisad månadskostnad enligt tidigare svar. Efter det att de 

tekniska förutsättningarna har passerats under projektets utveckling får 

den fastighetsägare som är för sent ute stå för alla tilläggskostnader. 

Detta har också beskrivits tidigare.

16 Hur djup ska fibern grävas ner på tomten? Rekommenderat djup är 40 cm. Men om markförhållandena är sådana 

(berg i vägen) kan det ske  grundare. Dock är då rekommendationen att 

man då lägger fiberröret i en PEM-rör (svart slang med grov vägg). Denna 

kan i undantagsfall läggas synlig över berg och klamras fast i berget. Vi 

rekommenderar då att man sedan lägger jord över som skydd.

17 Hur får vi veta var routern ska sättas upp inne i 

huset?
Det finns flera beskrivningar på vår hemsida. ( http://rindofiber.se/wp/?page_id=618 )  

Under rubriken Läs mer hittar du Mediaomvandlare samt Fiberanslutning 

som ger dig svar på denna fråga. Du kommer också att bli kontaktad av 

KTEC ca en månad innan för att klara ut detta samt var i trädgården du 

ska gräva diket för fibern.  
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18 Hur sker kontakten med respektive fastighetsägare 

och vägföreningar?
För de områden där EON kommer att dra elkabel och vi samförlägger sker 

denna kontakt avseende avtalsskrivningar via dem. RFEF har i detta läge 

avtal om att vi får ha fiber i marken, MEN förutsättningar för grävning, 

återfyllnad, garantier m.m. är EONs ansvar. För de sträckor som RFEF drar 

kommer KTEC att kontakta markägarna för att säkerställa att enskilda 

önskemål tas hänsyn till i etableringsarbetet. Dock kan det finnas 

omständigheter som kan medföra att alla önskemål inte kan tillgodoses.

19 Vem kommer att stå för risken om föreningen 

går i konkurs?

Föreningen har en försäkring som täcker denna situation. Med erfarenhet 

från Etapp 1 ser vi inte att denna risk finns. I annat fall skulle Styrelsen 

inte beslutat att starta.

20 Vem kommer att stå för lånet? RFEF
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