Hur ser det ut hos dig?
En enkät från Bredband- och telefonigruppen i SRF om
bredband och telefoniläget hos er.

Varför vill SRF veta hur det ser hos er?
Skärgårdarnas Riksförbund ser som sitt mål att jobba för en levande skärgård, detta görs genom att
tydliggöra för Regering och Riksdag hur det ”verkliga” livet ser ut och ter sig i skärgården.
Tillväxtverket har definierat bredband som lokal service, det betyder att Tillväxtverket anser att
bredband är nödvändigt för att en bygd ska överleva.
För att kunna tydliggöra verkligheten och påverka våra beslutsfattare behöver SRF få veta hur den
lokala servicen fungerar när det gäller bredband och telefoni hos er.

Svar önskas senast den 6 november 2016.
Svara gärna på mail till bredband.telefoni@skargardarna.se
Alternativ postadress: Anders Olsson, Västerbyn 412, 742 97 Gräsö
Svarsområde/Kommun/Förening:
Kontakt för mer information:

Bredband
Första programperioden för bredbandsutbyggnad är avslutad
och pågick mellan 2008-2014.
Vad hände hos er?
Vilka förväntningar hade ni på er kommun?

Nu pågår en ny stödperiod för bredbandsutbyggnad
som pågår fram till 2020.
Hur ser det ut hos er idag, pågår eller finns det planer på någon utbyggnad ?

Om utbyggnad inte är planerad
Varför? T.ex. Inget aktivt intresse eller det fixar någon annan säkert.
Hur många bor inom området?
Fastboende:
Deltids-/fritidsboende:

Om utbyggnad är planerad eller påbörjad
När i tiden beräknas det vara klart?
Hur många anslutningar byggs nätet för?
Byggs nätet med eller utan stödpengar?
**********************************************************************************
Vill du vara med och jobba med bredband- och telefonifrågor inom SRF,
kontakta bredband.telefoni@skargardarna.se
Sida 1 av 3

Hur ser det ut hos dig?
En enkät från Bredband- och telefonigruppen i SRF om
bredband och telefoniläget hos er.

Vilken anslutningsgrad räknar ni med?
Hur sker utbyggnaden?
Egen förening/Kommersiellt/Kommersiellt + stöd

Om nätet i drift
Hur många abonnenter har ni?
Byggdes nätet med eller utan stödpengar?
Vilken anslutningsgrad räknar ni med?
Hur skedde utbyggnaden?
Egen förening/Kommersiellt/Kommersiellt + stöd

Erfarenheter
Vilka hade ni problem med? Kommunen/Länsstyrelsen/Regelverket?
Vilka lärdomar skulle ni ge andra?

Telefoni
Hur fungerar mobilt bredband hos er?
Uppkopplingen och hastighet med mobilt bredband varierar med belastningen på det mobila
nätet.
Hur är uppkopplingen under våren?
Sommaren?
Hösten?
Vintern?

Hur fungerar mobiltelefoni hos er?
På samma sätt som mobilt bredband varierar mobiltelefoni med belastningen på det mobila
nätet.
Hur fungerar mobiltelefonen under våren?
Sommaren?
Hösten?
Vintern?

**********************************************************************************
Vill du vara med och jobba med bredband- och telefonifrågor inom SRF,
kontakta bredband.telefoni@skargardarna.se
Sida 2 av 3

Hur ser det ut hos dig?
En enkät från Bredband- och telefonigruppen i SRF om
bredband och telefoniläget hos er.

Fast telefoni, (koppartrådar)
Telia har sagt att man kommer stänga ner och har redan stängt ner det gamla fasta
kopparnätet och växlat till mobiltelefoni eller till fiber.
Hur ser det ut hos er, har ni kopparnät kvar eller är det redan nedstängt?

Om koppartrådarna finns kvar
Finns det planer att stänga ner kopparnätet?
Om ja, har ni fått någon information? T.ex. tidplan

Om fasta telefonen är nedstängd
Fungerar ersättningslösningen?

Vad vill ni att Bredband- och telefonigruppen jobbar med?
Vilket stöd skulle ni vilja ha av SRF?
Vilka frågor vill ni att vi lyfter fram i vårt arbete?
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