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Nu bygger vi bredband i Nämdöskärgården!
Regeringen har uttalat att år 2020 ska 90 % av alla i Sverige ha tillgång
till bredband med hastigheten 100 Mbit/s.
För att lyckas med den stora utbyggnad av fibernät som då erfordras har man avsatt en hel del
pengar till stöd för föreningar, kommuner och företag som är villiga att sätta igång egna
utbyggnadsprojekt. Det kommer alltså inte att bli något centralt samordnat fibernätsbyggande
utan ansvaret läggs på medborgarna att själva se till att något händer.

Det räcker väl med mobilt bredband...
Någon kanske hävdar att vi nu har så bra mobila lösningar att det gott och väl räcker till och att
några fibernät eller andra högkapacitetslösningar inte behövs i skärgården. Tyvärr är det faktiskt
redan idag så trångt i mobilnäten att det inte fungerar när många användare är igång samtidigt.
Det märker man särskilt sommartid, inte minst bland näringsidkare som inte kan använda sina
kortbetalningsenheter och liknande. Kraven ökar hela tiden överallt med nyttjandet av smarta
telefoner, ökat spelande och surfande. De mobila lösningarna fungerar heller inte för alla tjänster
såsom trygghetslarm, affärers varubeställningar mm. Telia planerar att släcka ner det gamla
kopparnätet för telefoni och då blir det ännu viktigare med stabila bredband. Utveckling av
distansarbete i skärgården kräver fast och pålitlig uppkoppling med hög kapacitet. Förutom
telefoni och vanligt surfande kan ju också bredbandet användas för TV och andra tjänster vilket
gör att man som hushåll eller företag slipper flera olika tekniska lösningar och abonnemang och
sparar därmed i långa loppet pengar.

Stödpengar att söka

Hos länsstyrelsen i Stockholm ligger 36 mkr och väntar på att ansökningar om stöd till
bredbandsprojekt ska komma in. SIKO (Skärgårdarnas Intresseföreningars Kontaktorganisation)
startade i höstas projektet BUD (Bredband Utbyggnad Drift) genom vilket skärgårdsföreningarna
kan få hjälp att komma igång med bredbandsbyggandet. Sune Fogelström från Möja är
projektledare i BUD, och han besökte oss på Nämdö och träffade representanter för Nämdö
Hembygdsförening strax före jul. Vi drog då upp riktlinjer för hur vi ska kunna komma igång med
utbyggnad av robust och stabilt bredband med hög kapacitet. Nämdö Hembygdsförening tänker
sig att ta på sig samordnings- och planeringsansvar i uppstartskedet, men själva byggandet och
drift av nätet kommer sannolikt att ske i regi av en nybildad ekonomisk förening. Så här ser
planeringen ut i grova drag:
• Januari 2012: Hembygdsföreningens arbetsgrupp skickar ut detta brev till hel- och
deltidsboende, föreningar m fl. i Nämdöskärgården. Intresseanmälningar börjar genast samlas in.
• Lördagen 4 februari: Hembygdsföreningen har årsmöte som föreslås ta beslut om att ansöka
om LEADER- stöd till förstudie av bredbandsnät i vårt område. En arbetsgrupp bildas.
• 3 mars UROSS-LEADER tar beslut om att ge Hembygdsföreningen 50 000 kr i förstudiestöd
(stödet utbetalas under förutsättning att vi själva bidrar med lika mycket ideellt arbete värderat
till 167 kr/tim- kan utgöras av mötestid och annat praktiskt arbete).
• 4 mars: Hembygdsföreningens arbetsgrupp börjar arbeta aktivt och tar hjälp av alla
intresserade i området, såväl heltids- som deltidsboende. I detta arbete ingår: marknadsanalys,
fastställande av verksamhetsområde, framtagande av kartor och antal potentiellt anslutna
fastigheter, lämpliga tekniska lösningar och dragningar, framtagande av offerter från grävföretag
m fl, samt från operatörer och tjänsteleverantörer. Dessutom ska förslag till nybildande av
ekonomisk förening som ska stå för stödansökan och så småningom bli nätägare tas fram.
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Förstudiearbetet avslutas i och med att en sådan förening bildas vilken därefter kontaktar
länsstyrelsen och ansöker om stöd för utbyggnaden.
• Augusti 2012: förhoppningsvis har nu den nya föreningen fått beviljat stöd och beställt
utbyggnadsarbeten, som bör ta fart under hösten.
• Nyår 2013: Driftsättning av Nämdöskärgårdens bredbandsnät!

Vad kostar det?

I regeringens utbyggnadskoncept har sagts att det inte ska vara dyrare att få bra bredband om
man bor på landsbygden än om man bor i storstaden, där marknadskrafterna själva står för
utbyggnaden. Det innebär att man som enskild fastighetsägare kan räkna med att det kostar runt
15 000 kr att få en anslutningspunkt och bli delägare i det lokala nätet. Den kostnaden kan
antingen betalas som engångskostnad eller så kan den lokala föreningen ta banklån och sedan via
månadsavgifter ta betalt av deltagande fastigheter/medlemmar. Som fastighetsägare får man
också betala sina installationer i huset och förstås de tjänster man vill abonnera på, t ex TV,
telefoni och datatrafik. Vår lokala bredbandsförening kommer i sin tur att ta betalt av de företag
som vill använda vårt nät för att sälja sina tjänster till hushållen. De pengarna kan vi använda för
underhåll och annat som vårt nät behöver. Den lokala föreningen kan förstås utveckla fler
verksamheter som datasupport och annat vilket i sin tur kan ge nya arbetstillfällen.

Anmäl ditt intresse!

Vår utgångspunkt för arbetet är att hela Nämdöskärgården ska vara verksamhetsområde, från de
mindre öarna norr om Nämdö till Villinge i söder. Vilken teknisk lösning som kommer att föreslås
för respektive ö är inte bestämt, men tanken är att göra så bra lösning som möjligt för varje
fastighet. Ju fler vi blir desto större chans till bra utbyggnadsstöd och desto bättre ekonomi för vår
nya förening genom fler andelsägare. Alla är välkomna, såväl heltids- som deltidboende och
företag. Anmäl ditt intresse redan idag och tala samtidigt också om du är beredd att hjälpa till med
själva utbyggnadsprojektet.

Skicka din intresseanmälan till Nämdö Hembygdsförenings sekreterare:
Nilla Söderqvist, ePost: nilla.soderqvist@telia.com
eller med post: Nämdö Hembygdsförening, 130 36 NÄMDÖ

Ange vilken fastighetsbeteckning din intresseanmälan avser samt ditt namn och kontaktuppgifter.
Skriv också om du är villig att bidra med ideellt arbete, om du har några specialkunskaper eller
kontakter som du tror kan vara bra i sammanhanget.
Eventuella frågor kan ställas till Nilla tel 0707-97 17 36, adress ovan, eller till Camilla Strandman
ePost: camilla@ostanviksgard.se tel 0709-40 81 95
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