Nu kan vi bygga resten!
Stockholms skärgårdsnät AB har beviljats bidrag på 57,5 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad i
skärgården. Av dessa pengar kommer knappt hälften att användas på Ornö med kringliggande öar.
Då bidragen utgör ca 60% av kostnaden är detta alltså ett projekt på över 100 miljoner kronor.
Stockholms skärgårdsnät AB ägs av Ornö Fiber Ekonomisk förening tillsammans med
fiberföreningarna på Nämdö, Runmarö och Harö. Bolaget bildades då regelverket för bidrag
favoriserar stora projekt framför små. Ingen av föreningarna hade möjlighet att på egen hand få
bidrag.
I och med beslutet från Länsstyrelsen och de kommande bidragen kan vi bygga ett yttäckande och
sammanhängande nät från Ornö i söder till Harö i norr där vi också når alla kringliggande öar. Alla
som vill ha bredband inom området har nu möjlighet att få det.
Bidraget är bara början
Men som med alla bra idéer så är detta starten på väldigt mycket arbete.
Under våren och sommar kommer det att upphandlas olika former av entreprenader. Vi kommer att
söka alla tillstånd som behövs. Det kommer att göras massiva insatser för att värva medlemmar.
Villkoret för att kunna genomföra projektet är att det är 65% i anslutningsgrad. Förhoppningen är att
kunna sätta spaden i marken till hösten.
Nya abonnenter kommer därefter att anslutas område för område vartefter nätet byggs ut. Hela
bygget kommer att vara klart under sommaren 2020.
Vad kommer det att kosta?
I och med att bidragsdelen är sänkt från 70% till 60% så kommer priset i Etapp 2 att vara något högre
än i Etapp 1 och landa på 25 000 kronor. Av detta kommer en liten del att vara ROT avdragsberättigat
vilket ger några hundralappar lägre kostnad för den som har ROT at utnyttja.
Vad skall våra medlemmar göra?
Du som medlem behöver hjälpa till och sprida vårt budskap. Antingen du har fått uppkoppling eller
väntar på att få det så behöver dina grannar, dina vänner inom området, medlemmarna i din
förening osv veta fördelarna med fiber och de behöver veta att vi är på gång. Vi behöver få så många
som möjligt att anmäla sitt intresse. Enklast gör de detta på:
http://www.ornofiber.se/signmeup.aspx
Vi försöker också få en möjlighet att besöka andra föreningars styrelser och årsmöten för att
informera om vårt projekt och vad vi har att erbjuda. Det är faktiskt ett unikt erbjudande som finns
nu när bidrag täcker 60% av kostnaden. En möjlighet som troligen aldrig återkommer. Så vill du i din
förening ha mera information som tveka inte att återkomma.

Med vänlig hälsning

Jörgen Strandberg
Ordförande Ornö Fiber Ekonomisk förening
Ordförande Stockholms Skärgårdsnät AB

Länk till beslutet hos länsstyrelsen:
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/nyheter/2017/Sidor/lansstyrelsen-beslutar-om-stod-tillbredband-i-skargarden.aspx

