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Datum

2014-10-28
Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Frykland, 070-540 72 18
johan.frykland@harnosand.se
Bredbandsforum
Fiber Härnösand

Upptaktsmöte för ”Bredbandsforum – Fiber
Härnösand” 2014-10-28
Datum

Tisdag 28/10 2014

Tid

Kl. 18.30 – 20.30

Plats

Aulan Johannesbergshuset, Härnösand

1. Vi går under kvällen igenom kartor och områden och ser hur vi kan knyta
kontaktpersoner till resp område. Arbetet blir inte färdigt utan Henrik kommer att
arbeta vidare med detta. Han tar också fram listor på boende inom resp
område. Vartefter dessa blir klara kan kontaktpersonerna få ta del av dessa.
2. Fritidshus ger inte samma bidrag på samma sätt som fastboende men vi ska
ändå försöka få med så många av dessa som möjligt. Viktigt att inte områdena
blir för små, helst över 200 hushåll. Man kan dock arbeta med mindre områden
som sedan slås ihop vid ansökan om medel.
3. Ny hemsida är nu uppstartad, www.harnosand.se/bredband. Den är ännu inte
komplett men vi arbetar på att uppdatera den vartefter ny information är klar. På
hemsidan presenteras bredbandsforums medlemmar som kontaktpersoner för
resp område. På frågan om vi också kan presentera kontaktuppgifter till dessa
personer får vi ett positivt svar. Den som INTE vill synas på hemsidan kontaktar
oss via vår nya mailadress bredband@harnosand,se
4. Informationsbroschyren är nu klar och distribueras under kvällen. Fler ex finns
på näringslivsenheten Nybrogatan 13 3tr.
5. Henrik redovisar grunderna i jordbruksverkets regelverk för stöd till
bredbandsutbyggnad. Reglerna är ännu inte fastslagna och förslaget ändrades
för bara några dar sedan. VI beslutar bjuda in Länsstyrelsens repr till nästa
möte (om ca en månad) för att berätta mer ingående om detta.
6. Det regionala, ortssammanbindande, nätprojektet är förprojekterat till ca 240
milj. Beslut om detta tas så snart som möjligt av länets kommuner.

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

Sida

Härnösands kommun

MINNESANTECKNINGAR
Datum

Kommunstyrelseförvaltningen

2014-10-28

7. Vi diskuterade återigen vilka roller som kommunen, HEMAB o ServaNet samt
de olika ”byalagen” kan ta i utbyggnaden av landsbygdsnätet i Härnösand.
Kommunalrådet Fred Nilsson samt repr för ServaNet som var inbjudna till mötet
fick framför allt lyssna på många kloka åsikter från forumets medlemmar men
de fick också chansen att själva presentera hur de ser på frågan. Viktigt att
ALLA i kommunen ges möjlighet till snabbt bredband, Vi klarar detta bäst om vi
alla hjälps åt.
Johan o Henrik

2(2)

