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Datum

2014-09-18
Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Frykland, 070-540 72 18
johan.frykland@harnosand.se
Bredbandsforum
Fiber Härnösand

Upptaktsmöte för ”Bredbandsforum – Fiber
Härnösand”
Datum

Tisdag 16/9 2014

Tid

Kl. 18.30 – 20.30

Plats

Kommunstyrelserummet, Rådhuset, Härnösand

Deltagare

Se bilagd lista

1. 1:e vice kommunalrådet, tillika ordförande i Landsbygdsrådet Sara Nylund
hälsar alla välkomna. Fantastiskt roligt att se så många som vill vara med och
utveckla Härnösand.
2. Johan Frykland. Projektledare, och Henrik Olsson, bredbandslots, presenterar
sig själva och berättar om bredband i allmänhet och läget i Härnösand i
synnerhet. Vi har nu ett antaget bredbandsprogram och på regional nivå är ett
handlingsprogram för bredbandsutbyggnad ute på remiss. Även om vi inte (eller
kanske tack vare) är först med detta har vi nu ett bra läge för en heltäckande
utbyggnad av fiber de kommande åren.
3. En stund avsattes till gruppsamtal om följande frågor:
• ”Tips till kommunen”
•

Varför är bredband viktigt för Er

•

Vilka argument MOT fiber har Ni mött

•

Ska vi ha ett ”bredbandsforum” o i så fall - hur , - vilka frågor

•

Nästa möte – när, innehåll

4. Redovisning av ovanstående gav bl.a. följande signaler:
A
Tips till kommunen


Byarna behöver hjälp med fastighetsägarförteckningar, speciellt gäller detta
fritidsboende



Informationsbroschyren behövs snarast.



Lägg info på hemsidan



Förklara kostnadsfördelning (uppbyggnad/drift etc)

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Näringslivsenheten
871 80 Härnösand

Nybrogatan 13

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

foretagslotsen@harnosand.se

0611-34 80 30

5576-5218
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Argument vi hört FÖR bredband/fiber


Fast telefoni (kopparnät) försvinner



Jobba hemifrån



Fastighetsvärdet



Dyrare att ansluta i efterhand



Bra för företagare



Lätt och billigt att hålla kontakt med anhöriga (ex via Skype) över hela
världen

C

Argument vi hört MOT bredband /fiber


Priset



Har ingen användning av det

D

Ska vi bilda ett bredbandsforum?


Absolut



Vi gör också en Facebook-grupp (klart via Kenneth Zetterlund och den är
öppen för alla som vill vara med) ”Fiber i Härnösand”

E

Nästa möte


Hålls i slutet av oktober (prel. förslag 28/10)



Bjud in ServaNet (o ev. andra intressenter) till detta möte (Johan ordnar)

5. Till sist dryftades vilken roll gruppen ansåg att kommunen ska ta. I stort tyckte
hela gruppen att kommunen bör planera, stå som projektägare samt äga det
kommande nätet i hela kommunen. Byarna vill dock ta stor del i arbetet och ska
arbeta för att få hög anslutningsandel samt i varierande grad bidra i arbetet
med t.ex. grävning och kanalisation för att få ned kostnaderna.
6. Mötet avslutade med att Johan o Henrik tackade alla för ett jättebra möte med
stort engagemang.

Ihågkommet (utan att vi missat för mycket hoppas vi) och nedtecknat av,

Johan o Henrik

Bilagor
PP-presentation som användes vid mötet
Deltagarlista
Utkast till Infobroschyr
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