torsdag 31 december 2009
Klockan klämtar för...

... nytt år och kanske också nya löften, ambitioner och planer. Tillsammans kan vi väl komma
överens om att jobba hårt för att bredband via fiberkabel blir verklighet i vår bygd?! 2010 blir
det år då landsbygden tar avstamp mot lyftet.
Vi ser fram emot ett fortsatt flöde av nya intresseanmälningar till oss i styrelsen.
GOTT NYTT 2010!
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 10:14 Inga kommentarer:
Etiketter: 2010, bredband, fiberkabel, landsbygdsutveckling, nyår, nyårslöfte

söndag 27 december 2009
Just nu ca 35 medlemmar - som sparar utgifter!
Så här efter mesta julmaten har Strongnet Ek. För. ca 35 medlemmar, egentligen utan större
ansträngningar hittills.
Men NU sätter vi in stora stöten VIDTALNING samtidigt som vi motionerar undan en del av
godsakerna vi satt i oss under helgen.
Vem kan motstå lägre kostnader för telefon, TV och Internet samtidigt som servicen blir
säkrare och hundra gånger snabbare?! Inte vi i alla fall!
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 14:29 Inga kommentarer:

onsdag 23 december 2009
Hoppas tomten dyker upp på snöig väg

Idag nöjer vi oss med att önska att du möter tomten och får en riktigt skön och mysig, vit jul!
Julbrödet är bakat och brynosten är på gång. Surfar lite medan benen vilar sig.
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 13:24 Inga kommentarer:
Etiketter: brynost, julbröd, snöig väg, tomten

söndag 20 december 2009
Välkommen på information 1 mars 2010!

Strongnets kontaktpersoner kommer att ägna de kommande helgerna åt att vidtala
fastighetsägare i området att bli medlemmar. Du som redan själv är övertygad medlem är
välkommen att tala med åretrunt- och/eller fritidsgrannar när ni har kontakt nu i helgerna
framöver. Kontakta gärna oss i styrelsen för informationsmaterial!
Den 15 januari stämmer vi av antalet intresserade och så vidtar budgetarbete och planerande.
Den bästa julklapp du kan ge din egen fastighet för framtiden är fiberanslutning, dvs en
intresseanmälan och medlemskap i Strongnet. Du tjänar pengar på fiberbredband både nu och
i framtiden plus att servicen blir 100 mbit i båda riktningarna utan trängsel och i alla väder!
Detta gäller även dig som tycker du bor i utkanten. Den nya bredbandsstrategin som vi nu
diskuterar med Tingsryds kommun inbegriper särskilt dem som bor en bit från de större
vägstråken.

Den 1 mars kl 19.00 är alla med fiberintresse välkomna till nästa stora informationsmöte i
Holken, Yxnanäs. Då kommer vi att ha ett förslag till skarpt kundavtal i Strongnät Byanät
med prislapp samt planering framåt att presentera. Samtidigt ger Regionförbundet Södra
Småland (RFSS) information om stomnätets utbyggnad och hur byanäten kan koppla på detta.
Wexnet och Tingsryds kommun m fl kommer också att medverka. Vi hoppas naturligtvis på
ett minst lika givande möte som det vi hade i november. Därefter blir det också möjlighet att
verkligen skriva på ett bindande avtal när alla frågetecken är uträtade.
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 17:20 Inga kommentarer:
Etiketter: bredbandsstrategi, byanät, fiberbredband, julklapp, Regionförbundet Södra
Småland, RFSS, Strongnet, Tingsryds kommun, Wexnet, Yxnanäs

torsdag 17 december 2009
Revir i sydost?
Vi har inte fått något officiellt besked från Leadersydost, trots löften om det. Men det är ändå
uppenbart att vår ansökan om bidrag till förprojektering byanät fick avslag, trots entusiasm
och stöd under beredning. Ska bli mycket intressant att få en redogörelse. Och vart tog idén
med bredbandscheckar vägen?
Regeringen och EU beviljar pengar till bredband och landsbygdsutveckling via olika kanaler,
men det är som att sträcka sig efter solen att få ta del av dem. Är det inte brist på
medfinansiering, så är det kanske revirbevakning?
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 01:11 Inga kommentarer:
Etiketter: bidrag, bredband, byanät, landsbygdsutveckling, Leader Småland Sydost,
mefinansiering, regeringen, revir, RU

fredag 11 december 2009
Väderprognos i väntan på bidrag
Nu finns väderprognos för Strånganäs här på bloggen. Klicka på mer i rutan till vänster så ser
du en flerdygnsprognos. Vi har också sett till att du kan söka på fler byanamn i närheten, fast
det lär ju vara ungefär samma väderprognos :-)
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 19:58 Inga kommentarer:

lördag 5 december 2009
Förslag på kommunal bredbandsstrategi
I veckan har samordningsgruppen för byanät i Tingsryds kommun lagt fram ett egenhändigt
utarbetat förslag på kommunal bredbandspolicy för hela kommunen. Det skedde på alliansens
och (S) gruppmöten i veckan som gick. På alliansgruppen hördes enbart positiva
kommentarer, förutom att det kommer att kosta en del pengar. Men det gjorde ju även
satsningen på ADSL för ett antal år sedan, och då kanske mer på måfå...
Det känns bra att ett sådant dokument äntligen är på väg fram! Fortsättning följer, eftersom ett
samordningsmöte med kommunen är planerat till kommande vecka.
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 16:19 Inga kommentarer:
Etiketter: bredbandsstrategi, byanät, samordning bredband, Strongnet, Tingsryds kommun

torsdag 26 november 2009
Leader Småland Sydost
Det är inte enbart mötet med RFSS som gör morgondagen extra spännande. Då kan Strongnet
Byanät också få besked om den ansökan som vi lämnat in angående stöd till utvecklingsdelen
av projektet. Arbetsutskottet för Leader Småland Sydost har sammanträde i morgon fredag,
och eftersom vår ansökan om hjälp till förstudien är blygsam, kan den beslutas redan då.
Hela styrelsen håller naturligtvis tummarna för att det ska gå vägen! Det är och kommer att bli
mycket ideellt arbete för bygdens framtid, och då behövs uppmuntran och bekräftelse t ex från
Leader. Vill du läsa mer om Leaderområdet klicka på rubriken ovan eller skriv in
www.leadersydost.se
Här är nästan hela styrelsen på bild. Fattas gör Charlotta Cesar, Follsebo, och Barbro
Ingemansson, Strånganäs. För namnen på hela styrelsen se tidigare inlägg från bloggstarten.
Fotograf Pia Söderling

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 12:44 Inga kommentarer:
Etiketter: bredband, byanät, fiberkabel, landsbygdsutveckling, Leader Småland Sydost,
Strongnet

onsdag 25 november 2009
Träff med RFSS
Nu på fredag träffar representanter för Strongnet och för kommande byanät Rävemåla Älmeboda projektledaren för stomnätsutbyggnaden Lessebo - Tingsryd.
Stomnätsutbyggnaden finansieras av projektpengar från PTS (Post & Telestyrelsen), vilka
Regionförbundet Södra Småland (RFSS) skrivit fram. Upphandling och projektering
samordnas via RFSS.
Lång lista över alla frågor ska ställas samman. Intressant!
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 07:31 Inga kommentarer:

söndag 22 november 2009
Informationen tog skruv!
Det smittade ordentligt i samband med Strongnets informationsmöte. På Älmebodas hemsida
finns nu ett upprop för Älmeboda och Rävemåla tätorter med närmaste omland.
www.almeboda.nu är adressen (klicka på rubriken här ovan). Där finns även den simulering
som visades på mötet - skillnaden i snabbhet mellan fiberbredband, uppringt modem, ADSL
mm. Den är häpnadsväckande!
Vi önskar grannarna lycka till!
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 23:06 Inga kommentarer:
Etiketter: fiberbredband, Rävemåla, Strongnet, Älmeboda

fredag 20 november 2009
Succéartat informationsmöte!

Gårdagskvällens informationsmöte kring Strongnet Byanät i synnerhet och fiberkabelnät i
allmänhet samlade ett 60-tal deltagare. Den information som gavs av Åby Data, Tingsryds
kommun och Wexnet var givande och surret kring fikabordet var högljutt. Frågorna är nog
många också så här dagen efter. Vi betar av dem efter hand som de dyker upp.
Just nu gläds vi särskilt åt att nya stomnätsdelen från regionförbundet kommer att gå genom
våra bygder. Ger möjlighet till samförläggning där, om nu Kreab Energi fortsätter att vara
svårflörtade. Íntresseanmälningar droppar in både i handen och via e-post. Så solen skiner
både ute och inne!
På bilden syns Ulf Danielsson, Mats Bildh, Jan Larsson, Jörgen Larsson och Britt-Louise
Berndtsson. Fotograf Bengt Holmkvist
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 12:48 Inga kommentarer:
Etiketter: bredband, byanät, fiberkabel, Kreab Energi, Regionförbundet Södra Småland,
Strongnet

måndag 16 november 2009

Byanätens träff med Tingsryds kommun i prisfrågan
I morgon tisdag 17 nov får byanätens representanter träffa kommunens företrädare när det
gäller prissättning stomnät och anslutningar samt vad kommunen kan serva byanäten med.
Vem kommer att vara avtalspart med vem? Det är ett efterlängtat möte. Förhoppningsvis
klarnar det på flera fronter.
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 18:03 Inga kommentarer:
Etiketter: bredband, byanät, fiberkabel, Tingsryds kommun

lördag 14 november 2009
Besöksräknare installerad
Äntligen är sidan utrustad med besöksräknare! Det har varit min ambition redan från start,
men nedprioriterat tills nu. Tack för stödet, Ingelöf!
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 14:51 Inga kommentarer:
Etiketter: besöksräknare

torsdag 12 november 2009
Informationsmöte på gång
Nu är inbjudan till informationsmöte angående Strongnet Byanät på väg ut till när och fjärran.
Drygt 30 fastigheter har utländska ägare och ett 60-tal fastigheter ägs av svenskar från annan
ort. Tänk om några av dessa eller andra blir fastboende i vår bygd! Det vore väl härligt?!
Du som är fastboende (ca 100 fastigheter) får en inbjudan i brevlådan via träskoposten.
Dessutom kommer det en annons i lokaltidningen på lördag. På så sätt hoppas vi alla känner
sig inbjudna.
Den 19 nov kl 19 i Holken Yxnanäs får vi höra argumenten för fiberbredband och hur byanät
före oss kommit till, landsbygdsutveckling, vad Tingsryds kommun kan bidra med och vilka
villkor nätleverantören har, dvs hur många abonnemangsavgifter slipper vi och vilken
kommer i stället.
Naturligtvis hoppas vi i styrelsen på många intresseanmälningar redan samma kväll.
Välkommen med dina undringar när det nu finns "experter" på plats! Fika serveras också.
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 16:58 Inga kommentarer:
Etiketter: bredband, fiberkabel, information, landsbygdsutveckling, Strongnet, Tingsryds
kommun, Älmeboda socken

tisdag 10 november 2009
Regional samordning behövs!
Under förberedelsearbetet med fiberbredband och byanät märks tydligt hur tröttsamt det är att
jaga alla olika tjänstemän och "orakel" som behövs i processen. Lika tröttsamt måste det vara
för dem som blir utsatta av oss byanätsföreträdare. Region Skåne m fl har löst det hela
elegant, som det ser ut vid en hastig titt på deras hemsida www.skanet.se
Samlade krafter drar i rätt riktning här i Kronoberg också, enligt referat från samråd hos
landshövdingen - klicka på rubriken för länk dit!

I en debattartikel från Dagens Industri 4 nov förespråkar Per Torphammar, Christer
Lannestam och Hans Eklund att Sverige borde satsa på finmaskigt fiberbredband ut i HELA
landet hellre än att satsa på höghastighetståg (som de anser är 1800-talsteknik). Detta vore
enligt dessa herrar från ICT Revolution och Skånet en nyttigare framtidssatsning och
dessutom betydligt billigare.
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 10:02 Inga kommentarer:
Etiketter: byanät, DI, fiberbredband, höghastighetståg, ICT Revolution, Kronoberg, regional
samordning, Skånet, Strongnet

lördag 7 november 2009
Blåslampan igång - Telia är oss i hasorna
Vi skrev häromdagen om draghjälp från regeringen till bredbandsutbyggnad. I länken till
artikel i Dagens Industri från veckan som gick kan man tala om blåslampa för att projekt
Strongnet ska gå i lås och bli klart snabbt. Här är hela länken:
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\11\04\360279§ionid=undefined
Nästa sommar börjar Telia aktivt montera ned kopparnätet i Vetlanda, Årjäng och Flen. 50
000 abonnenter i 200 kommuner kommer att beröras under en 5-årsperiod.
Var det någon som trodde vi körde med skrämskott?!
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 20:54 Inga kommentarer:
Etiketter: bredband, fiberkabel, kopparnätet, landsbygd, nedmontering, Telia

fredag 6 november 2009
Lokalt stöd värmer
I novembers gråväder värmer det att Älmeboda Sockenkommitté, Älmeboda
Företagarförening, Älmeboda Sparbanksstiftelse och Föreningen Holken samtliga ställer sig
positiva till och stöder projekt Strongnet Byanät. Nu gäller det att folk i allmänhet också
välkomnar initiativet.
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 20:35 Inga kommentarer:
Etiketter: bredband, fiberkabel, landsbygdsutveckling, stöd

tisdag 3 november 2009
Strongnet får draghjälp!
Regeringen verkar vara på bettet när det gäller bredband. Infrastrukturminister Åsa
Torstensson presenterar regeringens framtidsstrategi här:
http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/02/hela-sverige-ska-ha-bredband-i-varldsklass
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 12:55 Inga kommentarer:
Etiketter: bredband, fiberkabel, Åsa Torstensson

Vilka är vi i styrelsen?

Vi som drar i projektet kommer från lite olika byar och har olika kompetenser. Kontakta oss
gärna med dina synpunkter och frågor! Kommentera gärna också här i samband med
textsnuttarna.
Britt-Louise Berndtsson, Strånganäs, ordförande
Peter von Maske, Kållebo, vice ordförande
Lars-Ivar Rosenberg, Skarmansmåla, kassör
Charlotta Cesar, Follsebo sekreterare
Tobias Holmkvist, Skarmansmåla, ordinarie ledamot
Mattias Palmér, Åskefälla, ordinarie ledamot
David Svensson, Skarmansmåla, ordinarie ledamot
Barbro Ingemansson, Strånganäs/Karlskrona, ordinarie ledamot
Bengt Holmkvist, Skarmansmåla, ordinarie ledamot
Arne Cesar, Follsebo, aktiv ersättare
Rune Ohlsson, Kållebo, revisor
http://bloggkartan.se/registrera/24646/tingsryd
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 12:19 Inga kommentarer:
Etiketter: bredband, byanät, fiberbredband, landsbygdsutveckling

söndag 1 november 2009
Debut för Strongnet
Efter mycket tyckande och önskande är nu Strongnet Ek. För. igång. Vår uppgift är att med
hjälp av övriga invånare i bygden och myndigheter få till stånd äkta bredband via fiberkabel.
Vi jobbar för området söder om Älmeboda och väster om Yxnanäs samt Yxnanäs.
I vecka 47 inbjuder vi till informationsmöte i Holken, Yxnanäs. Då ska alla möjliga och
omöjliga frågor besvaras. Vår förhoppning är att få många medlemmar inom den närmaste
framtiden. För det här är en satsning på vår bygd och på framtiden.
Följ vårt arbete här och håll tummarna!
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 23:27

