Minnesanteckningar från Stormöte 2015-01-29 om bredbandsutbyggnaden i Rejmyre.
Tid: 18.30 Plats: PRO-lokalen
Närvarande: ca 45 personer.

Vid ”Stormötet” torsdagen den 29 januari 2015 var syftet att informera om hur läget är då det
gäller bredbandsutbyggnaden i Rejmyre. Mötet var så välbesökt att alla stolar gick åt och extra
roligt var att i publiken fanns många nya ansikten.
Först informerades om bakgrunden och att bredbandsfrågan togs upp första gången vid Byarådets
årsmöte 2012. En enkät gjordes för att få en uppfattning om hur stort intresset var för att ansluta
sig till ett lokalt bredbandsnät. Därefter beslutades att bilda en ekonomisk förening för att kunna
utnyttja det statliga ekonomiska bidrag som enligt uppgift skulle finnas. Så blev det inte, Rejmyre
var för stort för att räknas som glesbygd ansåg Länsstyrelsen. Det negativa beskedet innebar att
den ekonomiska föreningen avslutade sin verksamhet.
Byarådet kontaktade då Finet som återkom med ett erbjudande som innebar fiber till en kostnad
på 14,900 kr. På grund av att för få fastigheter (46) skrev avtal beslutade Finet att bygga ut fiber i
etapper med början våren 2015. Detta ansåg Byarådet inte som en bra lösning och ville försöka
hitta en annan väg att gå.
Byarådet diskuterade därför vid flera styrelsemöten hur vi på bästa sätt ska agera för att komma
vidare med bredbandsutbyggnaden i samhället.
Det kabel-TV-nät som sedan länge finns i samhället har ägaren Bengt-Erik Jacobsson generöst
erbjudit att man får använda eftersom det inte längre används. Att inte den möjligheten utnyttjats
tidigare har vi länge haft svårt att ta till oss och förstå.
För att få visshet om det är möjligt att dra slang för fiber i kabel-TV-nätet hämtades en trumma
slang från Brorssons i Finspång. Vi provad med att dra slang för fiber från ett skåp i anslutning till
Prästgården och 190 meter över gärdet till skogskanten nedanför fastigheten Humlegårdsvägen 20.
Det fungerade om än med viss möda, men nu insåg vi att det var möjligt.
Med den erfarenheten kontaktades Finet igen och vid ett möte 2014-12-17 i Finspång ville vi veta
vad anslutningskostnaden skulle bli om Byarådet med ideella krafter drog slang för fiber i hela
kabel-TV-nätet. Att ange en kostnad utan att veta hur många som ansluter sig kunde Finet inte göra
men gissade att om antalet anslutningar blir omkring 100 borde kostnaden hamna mellan 7,000 och
8,000 kr.
En muntlig överenskommelse gjordes om att Byarådet drar slang för fiber i hela kabel-TV-nätet
och att Finet gräver och drar fiber till alla fastigheter som tecknar avtal om anslutning men inte
kan nås av kabel-TV-nätet.
Finet skickar snarast ut intresseanmälan till alla hushåll för att få en uppgift om hur många som är
intresserade och därefter i ett nytt avtal anger den kostnad som nu gäller för anslutning till fiber.
Vid mötet visade Bengt-Erik Jacobsson exempel på de olika typer av slang och fiber som kommer
att användas och vad arbetet med att förse samhället med ett bredbandsnät kommer att innebära.
Byarådets uppfattning är att de som deltog vid mötet uppskattade informationen och var positiva
till de planer som redovisades. Föreningen fick under kvällen också några nya medlemmar och
många personer visade intresse för att på olika sätt hjälpa till för att Rejmyre ska få fiber till en
mycket förmånlig kostnad.
Mötet avslutades med att Byarådet bjöd på kaffe alternativt te och smörgås och därefter vidtog
mingel där flera intressanta frågor kring bredbandsutbyggnaden togs upp.
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