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Fiberlots hjälper Bräckebyar att skaffa bredband
Bräcke • LT

Leader Mittland och
Bräcke kommun har
anlitat fiberlotsen Per
Sundin som arbetar för
att landsbygden ska få
fiber.
– Det finns intresse
överallt, speciellt på
landsbygden men det
saknas stöd, säger han.
Den snabba utvecklingen av
kommunikationsteknik skapar nya yrken. Fiberlots är ett
av dem och innebär ungefär
som det låter – att hjälpa folk
att få fiber draget till sina
hem. Bräcke kommun har
tillsammans med Leader
Mittland (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) anlitat fiberlotsen Per Sundin.
– Jag jobbar bara ute på
landsbygden, i städerna finns
kommersiella aktörer som
sköter fiberutbyggnaden –
men vem hjälper byar att
komma igång? För att kunna
bo och verka på landsbygden
krävs det bra och prisvärd
telekommunikation, säger
han.
Per Sundin och
Birger
Mangs från Bräcke kommun
har varit ute och informerat
i bland annat Rissna och
Gimdalen och har sedan före
jul hjälpt byarna i Revsundsområdet. Informationsmöten är på gång i Albacken,
Stavre och Sundsjö. Tanken
är att alla skall få möjligheten
att vara med i Bräcke.
– Det gäller att ha ett bra
samarbete på alla nivåer,
från länsstyrelsen, kommu-

Skarp kritik
mot skola
i Strömsund
BACKE • LT

Fjällsjöskolan i Backe
får skarp kritik från
Skolinspektionen.
Skolan kritiseras för att
elever inte får rätt stöd
och att vissa undervisas
av personer som helt
saknar lärarutbildning.

nen till byarna. Bräcke kommun har inventerat behovet
och det är en stor fördel, säger han.
Enligt Per Sundin så krävs
det egentligen inte så mycket
för att bygga ut fiber på landsbygden, det är kablar som ska
dras men det krävs engagemang. Ingen kommersiell
aktör kommer i någon större
utsträckning att dra fiber på
landsbygden utan det hänger
på byarna själva.

I slutet av april gjorde Skolinspektionen ett besök på
Fjällsjöskolan i Backe. Vid
besöket upptäcktes en rad
brister och att rektorn inte
skötte sitt arbete. Skolinspektionen slår bland annat
ner på att eleverna inte får
det stöd de har rätt till. När
det finns en risk för att en elev
inte når upp till en viss kunskapsnivå ska rektorn snabbt
besluta om åtgärder. Men
när det gäller Fjällsjöskolan
finns stora brister kring rutiner och beslut om eventuella
stödåtgärder. Det riskerar att
leda till att elever inte får den
hjälp de har rätt till enligt
lagen anser Skolinspektionen.
En annan brist som Skolinspektionen slår ner på är
att det finns lärare på skolan
som undervisar i ämnen
utan formell behörighet. Det
finns elever på skolan som
får huvuddelen av sin undervisning av lärare som är helt
utan lärarutbildning. Det är
allvarligt, skriver Skolinspektionen i sitt beslut, eftersom just dessa lärare är de
enda som undervisar i sina
ämnen och att de därför inte
kan få stöd och hjälp av utbildade kollegor.
Skolinspektionen kräver
att Strömsunds kommun åtgärdar problemen och rapporterar till inspektionen
vad som har gjorts.

– Om man får med alla så för-

bättras intäktssidan. Det går
dessutom att halvera kostnaden om byarna själva projekterar och hjälper till med
grävningen. Det är det här
jag jobbar med, allt från att
skapa intresse till att skapa
kontakter med lämpliga aktörer, säger han.
Telias nedmontering av
kopparnätet har ställt till en
hel del problem för den enskilde när det inte har funnits
väl fungerande alternativ
men det är också ett system
som håller på att bli omodernt.
– Telia har haft svårt att få
förståelse för att kopparnätet
inte håller för evigt och
plockar därför ner det, men
det hade varit bättre om de
börjat med det efter att fibernätet har byggts ut. Som det
är nu drabbas den enskilde,
säger Per Sundin.

Fiberlotsen Per Sundin är i Bräcke kommun allt som oftast för att hjälpa och stödja
de byar i kommunen som vill ha fiberuppkoppling men också för att öka intresset
för fiber.

Malin Olsson
0693-314 34
malin.olsson@ltz.se

Jag jobbar bara
ute på landsbygden, i städerna finns
kommersiella aktörer
som sköter fiberutbyggnaden – men vem hjälper
byar att komma igång?
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Text och Foto
Så här kan en kabel med fiber se ut. I varje färgglad
tråd ligger det dessutom tolv tunnare fibertrådar.
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Jens Stenman

Per Sundin

Polisinsats vid
studentfest

ÖSTERSUND • LT Polisen
i Östersund fick under natten mot tisdag göra ett ingripande i samband med
en studentfest vid Remonthagen.
Bland annat tog polisen
hand om två festdeltagare
som misstänktes vara påverkade av narkotika. De
båda fördes till stationen
för att kroppsbesiktas.
Polisen fick även uppgifter om ett par fall av misshandel som ska ha skett
i anslutning till festplatsen.
Insatsen ledde även till att
fyra fulla personer togs om
hand eftersom de var alltför berusade.
Tre fick stanna hos polisen för att nyktra
till medan en
underårig överlämnades
till
vårdnadshavare.

Polisen gjorde
flera omhändertaganden under
studenternas
årliga fest vid
Remonthagen.

Skogsdag i Gällö
OBS! Ändrad tid: kl. 11.00-14.00. SCA Skog och Gällö Timber AB
hälsar dig varmt välkommen till en innehållsrik skogsdag med besök på
ett av Europas modernaste sågverk. Vi erbjuder guidad visning av sågverket,
information om marknaden för sågade trävaror och mycket mer!

Vi bjuder på mat och kaffe.

Vill du vara
med och rädda
5 000 fler liv
per år?

Ring 0200-89 19 00 – pg 90 91 92-7
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Just nu erbj
uder vi en
sommarprem
ie på
40 kronor/m 3
fub för gran
timmer och
FFG, färsk,
frisk
granmassave
d. Kontakta
din
virkesköpare
för informat
ion.

www.scaskog.com

karminkom.se

Tid och plats: Onsdagen den 30 maj, kl.11.00-14.00,
Gällö Timber.
Medverkande: Gällö Timber, SCA Skog med
NorrPlant, Handelsbanken, Skogsstyrelsen och
lokala hantverksföretag.

