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Verksamhetsberättelse 2020 
Allmänt om verksamheten 

Föreningen bildades i november 2013 och har till ändamål att främja medlemmarnas  

ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhanda- 

hålla medlemmarna nätkapacitet för data- och telekommunikation. Föreningen 
tillhandahåller även medlemmarna trafiktjänster, såsom bredbandstjänster och telefoni. 
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under det gångna året har styrelsen genomfört 11 styrelsemöten. Vid utgången av 2020 var 
det totala medlemsantalet 325 medlemmar, 2 företag och 1 kommunal byggnad. 

När året inledes var 253 privatpersoner anslutna med tjänsteavtal och 169 även anslutna till 
Ownits TV-tjänster. Vid slutet av räkenskapsåret hade ytterligare 16 privatpersoner fått fiber 
indraget via Rindö Fiber och anslutits med tjänsteavtal.  

 

Under våren och delar av hösten har arbetet fördröjts p.g.a. förhållanden knutna till de krav 
EON har på förläggning av elkabel, vilket RFEF inte har haft någon påverkan på. Under hela 
sommaren och hösten har styrelsen haft fokus på arbetet med utbyggnaden av resterande 
delar av nordöstra Rindö. 

 

Målbilden var även detta år att alla inom etableringsområdet skulle kunna få internet till jul, 
vilket denna gång RFEF inte lyckats med. Det slutgiltiga arbetet fortsätter under våren 2021. 
Arbete med att skapa möjligheter till Streamade teve har kunnat slutföras till medlemmarna 
fördel utan extra kostnader. Även detta år har Michael Bohman varit ett ovärderligt stöd då 
han på kunnat följa upp verksamheten över tiden, vilket styrelsen är mycket tacksam för. 

 

Styrelsen har enligt RFEF självkontrollprogram genomfört uppföljning av utrustning i passivt 
nätverk och besiktningar av slutförda grävningar har utförts. Länsstyrelsen i Stockholm har 
bifallit Rindö Fibers ansökan om förlängning av sluttidpunkt då samförläggningen dröjer till 
sista mars 2021. Mot bakgrund av rådande förhållanden kommer styrelsen att begära 
ytterligare förlängning för Rindö By och Byviken med en bedömt färdigt nät till 15 Maj om 
vintern blir hård mot slutet. 

 

Styrelsen har under det gångna året genomfört ett planeringsinternat efter beslut på förra 
årsmötet, vilket ledde till att styrelsen kunde iordningställa all dokumentation inför 
slutredovisningen av bidraget från Jordbruksverket. 
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