Minnesanteckningar från möte 2013-01-09 med Byarådet, RUEF och Finet angående
bredbandsutbyggnad i Rejmyre.
Plats: PRO-lokalen Rejmyre
Närvarande: Per Nilsson, Lennart Svensson, Bengt-Erik Jacobsson, Bert Kindåker och
Anders Rådenstein från Byarådet. Tina Englund, Jan-Erik Heintze och Mikael Maasing
från RUEF. Sven-Åke Andersson, Angelica Gilenmyr och Anna Klingstedt från Finet samt
Claes Jonsson näringslivsutvecklare Finspångs kommun.

Byarådets ordförande Per Nilsson hälsade alla välkomna och därefter berättade Finets VD
Sven-Åke Andersson om Finets avsikt att bygga ett bredbandsnät i Rejmyre om det visar sig
att tillräckligt stort intresse finns. Finets erbjudande är att om minst 100 fastighetsägare
tecknar avtal kommer kostnaden att bli 14900 kr per fastighet, vid 75 anslutningar 19900 kr.
Därefter fick alla möjlighet att ställda frågor kring detta vilket också gjordes.
En fråga som fick stort utrymme och där många hade åsikter var Finets nuvarande utbud av
tjänsteleverantörer. Den allmänna meningen var att antalet leverantörer kanske är för litet
men framförallt framfördes önsemål om att det borde finns möjlighet att välja triple play
från åtminstone några leverantörer.
Finet informerade om att de inom en månad kommer inleda förhandlingar med leverantörer
om nytt avtal vilket förhoppningsvis leder till ett större utbud.
Med anledning av detta ansågs det vara klokt att avvakta med det informationsmöte som
Finet planerat att genomföra om bredbandsutbyggnaden i Rejmyre, nu skjuts detta möte
fram till våren.
Att intresse finns för att ansluta sig till ett bredbandsnät visade den enkät Byarådet genomförde hösten 2012. Alla närvarande vid mötet var också överens om att det kommer vara
nödvändigt med marknadsföring. Enbart utskick och möten räcker inte, även annan typ av
påverkan för att komma upp till 100 anslutningar kommer krävas.
Då mötet var informellt togs inga direkta beslut men alla var överens om att vi snarast gör
ett utskick till samtliga fastighetsägare i Rejmyre för att visa att bredbandsfrågan fortfarande är aktuell.
Bert Kindåker gör ett förslag till utskick som via mail skickas till Per Nilsson, Jan-Erik
Heintze, Angelica Gilenmyr och Anna Klingstedt för korrektur.
Efter godkännande skriver Finet ut ca 450 ex. och distributionen till samtliga fastighetsägare i Rejmyre står Byarådet för.

Bert Kindåker

