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Behovet av snabba bred-
bandsuppkopplingar blir bara
större och större. Det var alla
som deltog i Skärgårdarnas
riksförbunds minikonferens
om bredbandsutbyggnad över-
ens om. Allt fler tjänster –
som telefoni, teve och radio
– distribueras numera via
internet och den utveckling-
en är vi bara i början av. Mo-
bilt bredband, som i dag
fungerar hjälpligt på många
platser, kommer inte att kunna
leverera den kapacitet som
behövs. 

– Om man ska garantera
hastigheten i det mobila nätet
skulle man nästan behöva en
mast på varje ö, förklarade
Patrik Sandgren från Post-
och telestyrelsen (PTS). 

DET FAKTUM att det gamla,
kopparbaserade telenätet så
småningom kommer att fasas
ut, understryker ytterligare
behovet av fiberkabel. 

För att få fart på utbygg-
naden i glesbygd, där de kom-
mersiella aktörerna inte är
intresserade av att investera,
finns det flera olika former

av ekonomiskt stöd att söka,
berättade Patrik Sandgren.
Bland annat från landsbygds-
programmet. Tillsammans med
de medfinansieringspengar
som PTS erbjuder, kan man i
bästa fall få hela utbyggnads-
kostnaden betald. 

Stockholms län är dock ett
av fyra län som hittills inte
använt en enda krona av de
statliga stödpengar som finns
för ändamålet. Det vill Siko,
som organiserar de bofasta i
Stockholms skärgård, ändra
på. 

– Siko arbetar nu med att
försöka få fram några ansök-
ningar, berättade Sune Fo-
gelström, ansvarig för organi-
sationens bredbandsprojekt. 

Längst i detta arbete har
man kommit på Gräskö (se
artikel nedan), men fler öar
ligger i startgroparna. Tanken
är att erfarenheterna från ett
eller ett par pilotprojekt ska
underlätta för andra som vill
följa efter. Och på länsstyrelsen
i Stockholm jobbar man nu-
mera hårt för att bredbands-
pengarna ska komma till an-
vändning, enligt Sune Fogel-
ström. 

– Vi upplever att vi har ett
stort stöd från länsstyrelsen.
Men det är obefintligt i kom-
munerna, sa han. 

Sune Fogelström räknar
dock inte med att man kom-
mer att kunna få täckning för
100 procent av kostnaderna. 

– 75 procent är det vi ser
från länsstyrelsen. Men sen
kan det ju tillkomma andra
stöd, sa han och nämnde Le-
ader Uross som en möjlighet. 

Men oavsett vilka stöd som
ges så kommer varje projekt
att kräva en rejäl dos ideellt
arbete. 

– Framför allt när det gäl-
ler nätverksbyggande, fort-
satte han och syftade på den
mänskliga varianten. 

– Man måste träffas och
prata på ön. 

AV STOR VIKT, påpekade
han, är att inte bara året runt-
boende utan även deltids-
och fritidsboende involveras.
Dels för att fler då kan vara

med och dela på kostnader-
na, men också för att det ger
ökade möjligheter för deltids-
boende att distansjobba från
ön. 

Skärgårdarnas riksförbund
ska nu ta fram ett informa-
tionsmaterial som ska kunna
användas av de som vill
jobba för att få bredband till
sin ö. 

– Kan vi visa på erfaren-
heter och goda exempel, då
har vi gjort vår nytta, sam-
manfattade förbundets ord-
förande Bengt Almkvist. 
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Uppåt för båtmässan
Antalet besökare till Scandi-
navian Boat show på Stock-
holmsmässan nyligen ökade
med drygt fem procent, cirka
1 600 personer, jämfört med
året innan. Enligt arrangörerna
är detta ett trendbrott inter-
nationellt sett där besökar-
antalet har minskat. Enligt
samma källa rapporterar flera
utställare att försäljningen har
gått bra. CT

Beröm efter 
Nynäsbrand
I ett mejl från Informations-
bolaget Malmö får Nynäs-
hamns kommun beröm för
informationen på kommunens
hemsida om branden på Nynäs
som inträffade för några
veckor sedan. ”Jag är impo-
nerad av kommunens hem-
sida som lämnat den bästa
informationen och dessutom
snabbt. Ett mycket bra exem-
pel på hur kommunerna ska
hantera akuta och stora hän-
delser på sin hemsida” skriver en
representant från företaget i
sitt mejl. CT

Östersjöns laxar ska
fångas i Norrland 
Havs- och vattenmyndighe-
ten föreslår att den svenska
laxkvoten öronmärks för det
fiske som sker med fällor
längs Norrlandskusten, nära
älvarnas utlopp. Laxfisket i
öppet hav i södra Östersjön
bör enligt myndigheten fasas
ut. 

Förslaget är nu ute på remiss. 
JH 

Önskat förbud 
mot ränna
Fritidsboende på Karsholmen
ansöker om förbud mot att
bryta isränna i sundet mellan
Träskö-Gåln och Karsholmen
i Värmdö kommun. På Kars-
holmen finns cirka tjugo fri-
tidsfastigheter och ön saknar
regulgär båtförbindelse. Det
gör att det enda sättet för
boende på båda sidor sundet att
kunna umgås vintertid är genom
att kunna vandra över isen. LH

När Håkan Carlén, Gräskö, i
våras fick höra talas om de
pengar som finns att söka
hos länsstyrelsen för bred-
bandsprojekt blev han nyfiken.
Han deltog då i den stora
bredbandskonferensen på Djurö
och blev helt övertygad om
att hans ö skulle vinna på
fiber.  

– På Gräskö måste vi ju
stå på vissa stenar och hålla
upp mobilen i luften för att
kunna ringa, förklarar Car-
lén. Är det dåligt väder och
man sitter mitt i ett jobb blir

man vansinnig. Man vill kunna
lita på kommunikationen. 

Eftersom Gräsköborna redan
planerade att gräva i ett stund-
ande vatten- och avlopps-
projekt var tajmingen passande
för att även lägga ner fiber.

– Samprojekteringen ihop
med VA och el innebär att vi
bara gräver en gång vilket ger
stora miljövinster, säger Håkan
Carlén. Intresset för bredband
är väldigt stort. 

MEN VARKEN vatten- och
avlopps- eller bredbands-
projekt är något som löses på
en kafferast. Öns VA-grupp
har bildat den ideella före-
ningen Gräskö bredband vars
huvudfokus är själva bred-
bandsfrågan. Föreningen har
blivit klassad som ett lands-
bygdsutvecklande Leaderpro-
jekt, vilket inneburit att den
har fått bidrag till en förstu-
die som precis blivit klar.
Förstudien har tittat på hur
kanaliseringen i marken ska
se ut och den här studien ska

sedan integreras med den-
samma för VA-dragningen. 

Håkan Carlén säger att de
räknar med att kunna börja
gräva redan nästa höst. 

– Vi hoppas genom det
här också kunna trampa upp
en stig för andra intresserade
öar i skärgården, säger han. 
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GRÄSKÖ

För fiber på Gräskö
Den ö i skärgården som har kommit längst med
sitt bredbandsprojekt är Gräskö. Man satsar på att
lämna in en ansökan till länsstyrelsen för jul. 
– Det är ingen utopi alls, säger fritidsbon Håkan

Carlén, vi räknar med att genomföra det här. Gräsköfritidsbon Håkan Carlén engagerar sig starkt i fiberfrågan. 

Om inte skärgården ska
hamna på efterkälken
krävs det att utbygg-
naden av bredband via
fiberkabel kommer
igång snart. En viktig
faktor för att komma åt
de stödpengar som
finns är att fast- och
fritidsboende på öarna
pratar ihop sig.
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Framtiden kräver
riktigt bredband

Konferensen hölls i lördags, ombord på af Chapman, vid Skeppsholmen i Stockholm. Från vänster Sune Fogelström, Siko; Patrik Sandgren,
PTS; Sten-Åke Persson, Hvens byalag och Bengt Almkvist, ordförande i Skärgårdarnas riksförbund. 


