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Rubrik på medborgarförslaget
Reducerat pris av fiberanslutning till Häggdångers bygdegård och övriga samlingslokeler på landsbygden

Här skriver du ditt förslag
Vissa delar av Häggdånger kommer att få möjlighet till fiberanslutning vilket är mycket positivt. I och med detta
har även Häggdångers bygdegård fått erbjudande om fiberanslutning. Häggdångers bygdegård är den enda
allmänna samlingslokalen i Häggdånger. Den är i mycket gott skick, med god materiell standard. Dock inte vad
gäller digital utrustning och uppkoppling vilket är ett krav idag och framledes. (larm, övervakning, strömmande
tjänster, videokonferenser mm)
Häggdångers bygdegård får idag 15 000 kr/år i driftbidrag från Häggdångers kommun. Övriga intäkter skapas
genom egna arrangemang och uthyrning. Just uthyrning är något som kan ge större intäkter om lokalen har
adekvat uppkoppling. Kostnaden för fibernätanslutning är 19 900 kr. Det är en nödvändig men mycket stor
utgift för föreningen. Att skapa utrymme för en sådan investering är svårt då drift och underhåll i princip slukar
de intäkter som verksamheten ger.
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Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det skulle kunna genomföras).
Jag anser att de samlingslokaler som likt Häggdångers bygdegård ligger på landsbygden, bör få ett starkt
subventionerat pris på fiberanslutning. Fiberuppkoppling är en strategiskt viktig fråga för ideellt och
föreningsdriven verksamhet på landsbygden. En uppkopplad samlingslokal kommer många till del, och gör
också lokalen attraktiv för grupper med krav på uppkoppling, vilket skulle öka föreningens intäkter

Jag godkänner att Härnösands kommun enligt Personuppgiftslagen (Pul 1998:204) lagrar och Behandlar de
personuppgifter jag lämnar. Mitt namn och förslaget publiceras på Härnösands kommuns hemsida
www.harnosand.se, samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (Pul 1998:204 12 §)
och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används så kontakta kommunsekreteraren, 0611-34 80 00.
Ja
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