Snart Stadsnät? Per Nilsson, ordförande i Rejmyre Byaråd, hoppas snart få klart med Finet om
installation om fiberoptiskt bredband i Rejmyre.

Rejmyre kan få fiberbredband
Förhoppningarna på ett nytt fiberbredband i Rejmyre, kan få nytt liv, tack vare ett
gammalt kabel-tv-nät. Det hoppas Rejmyre byaråd.
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– Vi har till 99 procent klart med förhandlingarna med Finet, Finspångs stadsnät för
fiberoptiskt bredband, om installationen av ett nytt fiberbredband i centrala Rejmyre, säger
Per Nilsson i byarådet.. Det handlar om att vi ska utnyttja ett gammalt kabel-tv-nät, för den
här nya installationen och då får vi, enligt en överenskommelse, ner kostnaden för varje
hushåll som ansluter sig till runt 8 000 kronor, mot mer än det dubbla, om vi inte haft det här
gamla tv-nätet.
Överenskommelsen med Finet innebär i korthet att byarådet drar slang för fiber i kabel-tvnätet och att Finet gräver för fiber till fastigheter som inte kan nås via kabel-tv-nätet.
Är det stort intresse i Rejmyre att ansluta sig till ett nytt fibernät?
– Ja, det har ökat markant nu, när kostnaden blivit mycket lägre, säger Per Nilsson. Vid en
tidigare förfrågan var det cirka 40 som var intresserade att gå med till det dyrare priset, men
nu när vi hamnar på cirka 8 000 kronor, har vi fått in cirka 140 intresseanmälningar. Nu är det
ju inte säkert att alla går med, men det är en väsentlig skillnad på intresset och tack vare det
här stora intresset kan vi täcka hela samhället och inte enbart i centrum.
– Min förhoppning är att vi börjar installera det här nya fibernätet redan under den här
månaden. Och det blir förstås väldigt positivt för Rejmyre, om vi nu får tillgång till en säkrare
bredbandsanslutning, både för de boende och våra företag.
Sven-Åke Andersson, vd hos kommunägda Finet, säger så här:
– Vi håller på att undersöka möjligheterna att installera fiberbredbandet i det gamla kabel-tvnätet och vi hoppas förstås att det kommer att fungera, som vi tänkt oss.
– Men jag kan inte lämna något klartecken för den här satsningen innan våra undersökningar
är klara, vilket jag dock hoppas på inom en snar framtid.
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