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Verksamhetsberättelse för Bredband Östra Ryd Ek. För. för år 2014. Bilaga 1.
Förprojektering av spridningsnät i området har skett under perioden, kartor finns på
www.bredbandve22.se klicka vidare till Bredband Östra Ryd syd/ kartor. Totalt beräknas
ledningssträckan till 41 km varav 16 km är framtida sammankoppling (redundans) av
kommunal stam. Två mobilmaster bör också anslutas, då mobiltäckningen är dålig i området.
Kontakt har tagits med Eons representant Björn Persson, samt ett möte har skett mellan Eons
planerare för ombyggnad av elledningar Lars Johansson och föreningens ordförande Christian
Johansson samt Östen Johansson. Eon håller just nu på att planera ombyggnad av lågspänning
och viss mellanspänning i södra delen av Östra Ryd. Beslut om ombyggnad i Eons ledning
kommer att ske under hösten 2015. Byggnation, där bredbandsföreningen har möjlighet att
göra samförläggning mellan Eons elkabel och vår fiberledning kan då utföras under 2016. En
klar samhällsvinst. Ca: 16 km samförläggning är möjligt samt eventuellt 8 km
mellanspänning,
Tyvärr har beslutet om nya bidragsregler för att lägga bredband fördröjts, varför föreningen
tvingats vänta med att ansöka om bidrag till byggnation av fibernätet, senaste tidpunkt för
besked är nu 2015-09-01.
Föreningen startade under 2013.
Föreningens område omfattar södra delen av Östra Ryds socken.
Föreningen har 2014-12-31, 91 medlemmar som betalat Insats/medlemsavgift (200 kr),
Flera är välkomna att anmäla sig.
Föreningen har totalt intresseanmälningar från 91 fastigheter däri ingår några sommarboende.
Totalt finns i området 135 fastigheter varav 104 med fast boende.
Endast några stycken tillfrågade har avböjt anslutning.
Föreningen har gått ut med ett pris per fastighet för grävkostnad 12 000 kr samt anslutning till
kommunens stam på (3 900 kr)
Ny anslutningskostnad är nu 9 900 kr till kommunens stam.
Om kommunen bygger ett redundansnät (rundkopplad) stam Östra Ryd- Toppen och
Kulfallekors-Hjälmsborg och föreningen får samförläggning med Eon kanske tidigare priset
för grävningen kan hålla.
Kommunen har inte sina regler klara men räknar med att erbjuda fastighetsägarna som ännu
inte anslutit till kommunens huvudstam att kommunen upphandlar och bygger allt återstående
fiberbredband för en kostnad av max 25 000 kr per fastighet.
Några byalag i kommunen har redan anslutit sig till ett gemensamt nät. Någon gång under
hösten, vintern måste även Östra Ryd syd avgöra om anslutning eller egen byggnation.
Bredband Östra Ryd Syd är genom tre styrelseledamöter registrerade i bolagsverkets register.
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