
torsdag 23 december 2010 

Strongnet önskar god helg!  

 
Informationsmötet i S Sandsjö samlade ca 25 deltagare och vi fick flera nya fasta avtal och 

någon intresseanmälan som ett direkt resultat. Samtalen kring kaffeborden var ivriga som 

vanligt när vi har info-möte. 

 

Passa på att prata fiberbredband i helgdagarna när ni möter grannarna i olika sammanhang, 

eller ser fritidsboende titta till sina hus. 

 

Just nu har vi 125 som tecknat fasta avtal och flera är välkomna längs hela sträckan, men 

alldeles särskilt i Dångebo och Yxnanäs samt vissa byar där det är glest. Strongnet söker nu 

leverantörer, detaljplanerar, skaffar tillstånd som krävs allt medan snön vräker ner var och 

varannan dag.  

Regionförbundet Södra Småland har svarat på vår skrivelse med frågor till dem och till 

Tingsryds kommun. Vi har nu blivit lovade att stomsträckan, bekostad av PTS genom 

Tingsryds kommun, inte kommer lämnas över till kommunen förrän alla intressenter har klara 

besked på vad som gäller för att verka i nätet. 

 

Telias spejare har varit synliga i trakten - de mäter hur bra/dålig mobiltäckning vi har för att 

senare kunna montera ner kopparledningarna och stänga telestationer. Vi visste det ju i teorin, 

men nu har vi upplevt det också. 

 

Strongnet unnar oss nu lite julledigt också och önskar alla medlemmar och intresserade 

God Jul och Gott Nytt År!  
Kan det vara så att tomten flyttat in och skaffat mobilmast? Snart, under 2011, har Strongnet 

egen teknik i liknande bod, s k nod. Se fotot. 

 

Följ gärna sidan "Vi som vill ha bredband i HELA Tingsryds kommun" på Facebook. Där 

lägger byanäten in nyhetssnuttar från media av olika slag, liksom byanätens egna nyheter.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 16:19 Inga kommentarer:  
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Etiketter: byanät, Facebook, fiberbredband, Holken Yxnanäs, Regionförbundet Södra 

Småland, RFSS, S Sandsjö, Strongnet, Telia nedläggning, Tingsryds kommun, Älmeboda 

socken  

torsdag 9 december 2010 

Info-möte i S Sandsjö församlingshem  

Varmt välkomna till informationskväll i S Sandsjö församlingshem sön 12 dec kl 19.00! 

Strongnet m fl är oroliga för den låga anslutningsgraden i tätbebyggda S Sandsjö - det är NU 

vi får bidrag och kan hålla nere kostnaden. Det är NU vi anlägger för många med experter på 

plats, vilket också ger lägre kostnader. 4G kommer inte till landsbygden - underlaget är för 

litet för denna dyrbara investering, och ADSL är snart förlegat. KOM, LYSSNA, FRÅGA 

och FIKA! 
 

Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, Tingsryds kommun, berättar varför vi behöver 

investera i fiber och ger en översikt av kommunens roll. 

 

Britt Johansson, Stewes Servicefirma, intervjuas om varför hon satsar på fiber hemma. 

 

Henrik Rask, BJ:s och Mårslycke Fiber, informerar om vilka tjänster vi kan få via 

fiberkabeln och beskriver hur det går till att installera inne i ditt hus. 

 

Strongnet rapporterar om nuläget och försöker ge en bild av om det är en kostnad eller ett 

sparande att investera i sin fastighet. 

 

Kvällsfika serveras. 

 

Du har inte råd att låta bli!  
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 09:28 Inga kommentarer:  

Etiketter: fiberbredband, S Sandsjö, Strongnet, Strongnet byanät, Tingsryds kommun  

onsdag 17 november 2010 

Vill du gräva på tomten före tjälen?  

 
Strongnet har köpt hem slang med kopplingar för dig att få som eventuellt vill ordna med 

grävning i din trädgård före tjälen. Vi hjälper dig gärna med information och slangleverans. 

Kontakta någon av följande personer: 
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Tobias Holmqvist, Skarmansmåla 070-642 97 21 

Bengt Holmqvist, Skarmansmåla 0477-620 36 

Lars Rosenberg, Skarmansmåla 0477-620 28 

 

Det droppar in undertecknade avtal lite i sänder och vi planerar att ha ytterligare ett 

informationsmöte i Södra Sandsjö/Dångebo inom den allra närmaste tiden. Anslutningsgraden 

i det tätbebyggda området där är alldeles för låg. Det gäller att hänga på nu när vi fått bidrag - 

senare blir det enbart dyrare. Investeringen sparas in på sikt, och så får man en enklare och 

roligare vardag samtidigt som fastigheten stiger i värde. Hjälp till att påverka dina grannar! 

Just nu har Strongnet 120 tecknade fasta avtal. 

 

I övrigt jobbar Strongnet med att få fram leverantörer och avtal av olika slag. Fortfarande är 

det oklart med framtida huvudman för stomnätet mellan Lessebo och Tingsryd. Samtal pågår 

på olika nivåer och mellan olika aktörer. 

 

Har du några funderingar så tveka inte att kontakta oss i styrelsen. E-post blbstrong@yahoo.se 

respektive tel 073-844 92 16 och 0477-620 96 går direkt till ordföranden t ex.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 22:32 Inga kommentarer:  

Etiketter: fiberbredband, Strongnet byanät  

måndag 11 oktober 2010 

110 tecknade avtal - Strongnet tar nästa steg  

Arbetsmyrorna i Strongnet glädjer sig över att 110 tecknade, skarpa avtal kommit in utan att 

vi behövt påminna. Fler avtal är naturligtvis välkomna! Underlag finns här till vänster under 

rubriken Dokument - eller kontakta styrelsen. 

 

Nu tar vi nästa steg genom att begära in prisuppgifter från leverantörer till i första hand etapp 

1 - längs stomsträckan och närliggande byar där alla fastigheter är med. 

 

Smolk i glädjebägaren är att Tingsryds kommun ännu inte är i mål med nödvändiga beslut. 

Att det ska vara så segt, och tas i små framtjatade bitar i stället för helhetsgrepp.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 09:05 Inga kommentarer:  

Etiketter: byanät, fiberbredband, Strongnet, Tingsryds kommun  

torsdag 30 september 2010 

Ytterligare ved i fiberbrasan  

Smålandsposten skriver idag om fiberutbyggnaden i Tingsryds kommun. Läs gärna artikeln 

här eller klicka på rubriken ovan: 

 

http://www.smp.se/nyheter/tingsryd/bredband-kan-bli-dyrt-for-dem-som-tvekar(2125924).gm 
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Påminner om att det är dags att underteckna och skicka/lämna in skarpa avtalet NU! 

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 11:08 Inga kommentarer:  

Etiketter: avtal, fiberbredband, Smålandsposten, Strongnet, Tingsryds kommun  

onsdag 29 september 2010 

Telia lägger ner fast telefoni i alla kommuner  

Alla kommuner i landet och ca 50 000 kunder kommer att beröras av Telias nedläggningar av 

fast telefoni under de närmaste fem åren. 

 

Läs mer här eller klicka på rubriken ovan: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4053587 

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 11:41 Inga kommentarer:  

Etiketter: fast telefoni, Telia nedläggning  

onsdag 22 september 2010 

Sprängfyllt möte kring Strongnet Byanät  

Tisdagskvällens möte kring Strongnet Byanät lockade drygt 110 personer. Mellanväggen i 

Holken fick hissas upp och raska medhjälpare såg till att frallorna räckte till anstormningen. 

Trevligt! 

 

Vi redde ut frågor kring det skarpa avtalet för anslutning, Telias nedläggningsplaner av 

olönsamma telestationer och kopparnätet, läget kring anslutning till stomnätet som nu 

färdigställs, lyssnade på Henrik Rask från Mårslycke Fiber/BJ:s kring tjänster och utrustning 

inne i hemmet samt installation av denna, och sist men inte minst Sparbanken Eken, 

Älmeboda med lånemöjligheter och det bidrag som föreningen kan söka från lokala 

sparbanksstiftelsen. Nya intresseanmälningar lämnades också in under mötet. 

 

Betydande delar av finansieringen är nu klar genom att länsstyrelsen har beviljat 

landsbygdsstöd och kommunen lovat bidra med nödvändig medfinansiering till 

landsbygdsstödet. Återstår att söka bidrag hos lokala sparbanksstiftelsen samt att få in 

nödvändigt antal undertecknade avtal. I dagsläget har vi fått in ca 25 % av avtalen.  

 

SKRIV UNDER OCH SKICKA IN AVTALEN SENAST 30 SEP!  
Först därefter kan Strongnet planera olika byggetapper. Behöver du dokument, sök under 

rubriken Dokument i hemsidans vänstermarginal eller kontakta oss i styrelsen. Har du frågor - 

bara ring eller maila blbstrong@yahoo.se tel 0477-620 96 el 073-844 92 16  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 10:32 Inga kommentarer:  

Etiketter: byanät länsstyrelsen, fiberbredband, Holken Yxnanäs, landsbygdsstöd, Sparbanken 

Eken Älmeboda, sparbanksstiftelse, Strongnet, Telia nedläggning, Tingsryd  

tisdag 21 september 2010 
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Informationsmöte ikväll tisdag 21 sep  

Ikväll bjuder Strongnet in till sitt tredje informationsmöte. Välkommen till Holken, Yxnanäs 

kl 19.00!  

Då svarar vi på dina frågor kring avtalet som sänts ut. Vi informerar också om 

lånemöjligheter i Sparbanken Eken samt om tjänster och produkter som kan vara aktuella i 

hemmet, när fibern väl kommit in i huset. 

 

Vi serverar fika som vanligt - varmt välkomna! Inbjudan i sin helhet finns under rubriken 

Dokument i vänstermarginalen här på hemsidan.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 12:42 Inga kommentarer:  

Etiketter: Holken Yxnanäs, Sparbanken Eken Älmeboda, Strongnet byanät, Södra Sandsjö  

torsdag 16 september 2010 

Glädjande bidrag via länsstyrelsen!  

Strongnet har fått muntligt besked från länsstyrelsen att vår ansökan om landsbygdsstöd är 

beviljad och att skriftligt besked är på väg ut. Då hänger utbyggnaden i hög grad på att vi får 

in tillräckligt många undertecknade avtal, så att vi får ekonomin att gå ihop och kan planera 

för byggstart. Välkommen med ditt avtal! 

 

Telia håller inte sitt löfte om att lämna ut sina nedläggningsplaner på en gång. Nu pytsar Telia 

ut besked precis bara 7 månader innan nedläggningen kommer att ske. Östergötland fick sitt 

besked igår. Vi får vänta till 27 september tillsammans med ca 20 kommuner. Ytterligare 30 

kommuner får besked i oktober och lika många i november. Tingsryd kommer att beröras här 

och det är ju för att möta nedläggningen av fast telefoni, som vi bl a satsar på fiberbredband. 

Då kan vi ju ha fast telefoni i alla fall.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 09:07 Inga kommentarer:  

Etiketter: byanät, fast telefoni, fiberbredband, landsbygdsstöd, Telia nedläggning, Tingsryd  

lördag 11 september 2010 

Medlemsavtal på väg ut  

Under de närmaste dagarna hittar du som anmält intresse till Strongnet Byanät ett stort vitt 

kuvert (A4) i din brevlåda. Det innehåller 2 exemplar anslutningsavtal, information om och 

instruktion till avtalet, en karta över Strongnets preliminära sträckor och en inbjudan till nytt 

informationsmöte i Holken, Yxnanäs tisdag 21 september kl 19.00. 

 

Informationsmötet ligger mitt i perioden för avtalens undertecknande, för att du ska kunna få 

svar på dina frågor och mer kött på benen kring tjänsterna i fiberkabeln mm. 

 

Undertecknade avtal vill vi ha in senast den 30 september till ordföranden. Se instruktionen i 

brevet.  

 

Du kan hitta avtal, information och inbjudan under rubriken Dokument till vänster i bloggen. 
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Jag kommer vittja brevlådan med extra stort intresse den närmaste tiden. Välkomna att ta 

ställning för Strongnet Byanät innan Telia river den fasta telefonin!  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 08:30 Inga kommentarer:  

Etiketter: byanät, fast telefoni, fiberbredband, fiberkabel, nättjänster, Strongnet, Telia  

fredag 27 augusti 2010 

Startbidrag - nu går vi vidare  

Strongnet Byanät har beviljats startbidrag till nystartad förening av Tingsryds kommun. 

Pengarna, 5000 kr, tas ur kontot för attraktivitet. Det tackar vi i Strongnet så hjärtligt för! 

 

Nu går vi vidare med att ansöka om medfinansiering till den ansökan om landsbygdsstöd vi 

skickat in till länsstyrelsen tidigare i sommar. 

 

Det grävs i alla ändar av stamnätet som regionförbundet står bakom.  

Dags att bli medlem i Strongnet, om du inte redan anmält dig. Sätt in 200 kr på bankgiro 

605-3557 och ange minst namn och fastighetsbeteckning. Vill du ha ytterligare information 

eller blankett för intresseanmälan så hör av dig till blbstrong@yahoo.se el ring 0477-620 

96. Ingen fråga är för liten. 

 

Vi gör det här jobbet för bygden!  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 11:41 Inga kommentarer:  

Etiketter: attraktivitet, byanät, landsbygdsstöd, offentlig medfinansiering, Regionförbundet 

Södra Småland, Strongnet, Tingsryds kommun  

fredag 16 juli 2010 

Stomsträckan grävs  

Nu grävs det på flera håll i vårt område för själva stomnätet. Det är härligt att se aktivitet, att 

det blir verklighet! Strongnet sätter upp gröna vimplar vid sträckan, och hoppas att dessa även 

påverkar er som ännu inte anmält ert intresse. Kom med! Det blir aldrig billigare! 

 

Strongnet har sänt in ansökan om landsbygdsbidrag och finputsar samtidigt ett avtal för 

medlemmar samt markavtal. Vi kommer att informera tydligt i samband med avtalsskrivning. 

 

Hör gärna av er med frågor eller intresseanmälan! Ha en fortsatt skön sommar!  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 18:59 Inga kommentarer:  

måndag 14 juni 2010 

Senaste fibernytt!  
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Idag har kommunstyrelsen i Tingsryd tagit beslut i enlighet med förra inlägget här. Bidrag ges 

till byanäten med UPP TILL 5000 kr per ansluten fastighet vid en genomsnittskostnad per 

fastighet som överstiger 20 000 kr. 

 

Kommunal borgen kan under byggtiden ges till byanät som beviljats t ex landsbygdsbidrag 

via länsstyrelsen i väntan på utbetalt bidrag. 

 

Och så ska ett kommunalt fiberbolag utredas - ett helt nytt eller att öppna för ny verksamhet i 

redan befintligt bolag. 

 

Allt är en stor lättnad och innebär samtidgt ett tydligt stöd till allt vårt slit i byanäten!  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 21:29 Inga kommentarer:  

Etiketter: bidrag, bolag, byanät, fiberbredband, landsbygd, Tingsryds kommun  

onsdag 2 juni 2010 

Glädjande fibernyheter från regeringen och kommunen  

Nu har Tingsryds kommuns arbetsutskott tagit beslut om att byanäten kan få UPP till 5000 kr 

per fastighet i stöd som medfinansiering, oavsett om vi får bidrag via länsstyrelsen eller ej. 

Vidare kan vi få kommunal borgen som ett slags byggnadskreditiv om vi beviljas bidrag via 

länsstyrelsen. Denna borgen ska enbart vara i kraft tills byanätet är färdigbyggt och 

slutredovisat hos länsstyrelsen och vi därmed kan få ut hela stödbeloppet. Generell kommunal 

borgen, även om vi inte får bidrag från länsstyrelsen, anser kommunen innebär stödjande av 

enskild (fastighet)... och föreslås INTE beviljas. Slutligt beslut i dessa ärenden tas i 

kommunfullmäktige nu i juni. 

 

Regeringen tycker kanalisationsbidraget för samförläggning går åt för sakta, så de 95 miljoner 

som återstår förändras för att kunna användas utan att samförläggning sker (och som 
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medfinansiering). Man kan förenklat säga att detta ökar möjligheterna att erhålla stöd från 

länsstyrelsen, att de drygt 200 miljonerna blir 300 miljoner att dela på i hela landet.  

 

Detta innebär nu att byanäten även i Tingsryds kommun äntligen kan vara med och söka 

bidrag via länsstyrelsen och ett erkännande av vårt viktiga arbete för landsbygdens utveckling.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 10:50 Inga kommentarer:  

Etiketter: byanät, fiberbredband, kanalisationsbidrag, kommunal borgen, landsbygdsbidrag, 

landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen, offentlig medfinansiering, regeringen, samförläggning, 

Tingsryds kommun  

onsdag 12 maj 2010 

Kommunen bjuder in byanäten  

Rävemåla-Älmeboda-delen med omnejd hade arbetsmöte igår kväll. Många arbetsmyror är på 

G med att informera och entusiasmera sina grannar. Frustrationen är stor över att de 

ekonomiska spelreglerna är så osäkra pga kommunledningens oförmåga att fatta beslut om 

offentlig medfinansiering, kommunal borgen, fast pris för anslutning i centrum, att lägga 

kommunens stomnät i EGET kommunalt bolag. 

 

Som det är nu kan byanäten i Tingsryds kommun inte ens vara med och tävla om det 

landsbygdsbidrag länsstyrelsen förfogar över. Varje krona utifrån till fiber i vår kommun 

behövs! 

I nuläget har kommunen lagt allt i knäet på Växjö kommuns energibolag - Telias monopol 

byts mot Växjös! 

 

Strongnets önskan är att vi blir många insatta från byanäten som deltar i kommunens 

informations- och diskussionsmöte den 17 maj från kl 16 till kl 20 i Gjuteriet, Tingsryd. Då 

ges utrymme för synpunkter och frågor.  

Fasta programpunkter från kl 17.30 då kommunens stomnätsförslag visas. 

 

Klicka på rubriken eller använd länken nedan så kommer du till inbjudan. 

 

http://www.tingsryd.se/Documents/Tingsryd/Documents/Politik%20och%20Paverkan/Dokum

ent/Bredband/inbjudan%20oppet%20hus%2017%20majTingsryds%20kom_1.pdf 

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 10:25 Inga kommentarer:  

Etiketter: byanät, fiberbredband, kommunal borgen, landsbygdsbidrag, monopol, offentlig 

medfinansiering, spelregler, Strongnet, Tingsryds kommun  

torsdag 22 april 2010 

Mer än 100 medlemmar i Strongnet!  

Vi har passerat 100 medlemmar! Detta är mycket glädjande i sig, men räcker inte eftersom vi 

har vidlyftigt område med mycket glesbygd. Vi behöver förtäta nätet, så hjälp gärna till att 

påverka grannar och bekanta. Ju fler vi blir som delar på kostnaderna, desto förmånligare för 

alla och desto snabbare kan vi sätta igång på allvar. 
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Närmast kommer vi att sända ut information tillsammans med ett skarpt avtal om att ansluta 

sig bindande till Strongnet och därmed förbinda sig att betala insatsen i ett par omgångar, dels 

inför materialinköp och dels då grävningen sker där respektive medlemmar bor. Vi kommer 

också att arbeta på en ansökan om landsbygdsbidrag för kostnader som överstiger 

medlemsinsatsen. 

 

Med din hjälp spurtar vi vidare!  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 18:40 Inga kommentarer:  

söndag 28 mars 2010 

Vi ses i S Sandsjö 28 mars kl 17.00  

Välkommen till informationsmötet kring fiberbredband i S Sandsjö 28 mars kl 17.00. Mötet 

äger rum i församlingshemmet. 

Du får träffa representanter för Strongnet Ek. För. samt Jörgen Larsson, landsbygdsutvecklare 

Tingsryds kommun och Ulf Danielsson, Åby Data. (Ulf var med och byggde första byanätet i 

Kronobergs län.) 

 

Tillsammans reder vi ut lite av begreppen och bestämmer hur vi går vidare. 

 

Varmt välkommen!  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 15:52 Inga kommentarer:  

tisdag 2 mars 2010 

Tillströmning till Strongnet  

 
På bilden agerar Ulf Danielsson, Åby Data, och Britt-Louise Berndtsson, ordf i Strongnet. 

Fiber är överlägset för bredband på många olika sätt. Foto av Arne Cesar 

 

Under gårdagskvällens informationsmöte i Holken Yxnanäs, strömmade allmänhet och nya 

medlemmar till Strongnet Ek. För. Ett 50-tal fastighetsägare följde med stort intresse den 
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information som gavs från regionen, kommunen, lokala banken, teknikleverantörer och 

Strongnet. Vi fick bl a veta att även Yxnanäs kommer att förses med ett kommunalt ortnät 

längs Skolgatan och gatan mot Ramsjö. 

 

I månadsskiftet april-maj hoppas Strongnet att reglerna för landsbygdsbidrag finns klara på 

länsstyrelsen. Då ska vi ha skarpa, bindande avtal skrivna. Det gäller att förtäta nätet och 

bearbeta även de sträckor som hittills inte kontaktats direkt. 

Naturligtvis behöver kommunens fiberbredbandsstrategi också bli klar snarast möjligt. 

 

Framtidens infrastruktur är på god väg!  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 09:08 Inga kommentarer:  

Etiketter: bredbandsstrategi, fiberbredband, landsbygdsbidrag, landsbygdsutveckling, 

Länsstyrelsen, Regionförbundet Södra Småland, RFSS, Strongnet, Tingsryds kommun  

onsdag 24 februari 2010 

Välkomna till framtidskväll nr 2!  

Fyllda rör - fyllda hus - landsbygdsutveckling  
 

Varmt välkomna till framtidskväll nr 2! Holken i Yxnanäs, 1 mars, kl. 19.00 

 

Hur långt har Strongnets arbete avancerat? 

 

Information om bredband via fiber – varför det? 

 

Vad vet vi om kostnadsläget? Strategi i Tingsryd 

 

Framtidens infrastuktur - Telia monterar ner 

 

Ställ dina frågor till medverkande och fika 

 

Medverkar gör Regionförbundet Södra Småland (RFSS), Tingsryds kommun, Åby Data, 

Sparbanken Eken Älmeboda, Wexnet och så Strongnet.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 11:07 Inga kommentarer:  

Etiketter: fiberbredband, infrastruktur, landsbygdsutveckling, Regionförbundet Södra 

Småland (RFSS), Sparbanken Eken Älmeboda, Strongnet, Telia, Tingsryds kommun, Wexnet, 

Åby Data  

söndag 14 februari 2010 

Framtiden enligt Telia  

Vill du ha kvar din fasta telefon och ditt telefonnummer även framöver? 

Vill du ha en fast telefonförbindelse i framtiden? 

Vill du kunna använda samma telefonapparat som nu även framöver? 

Om du svarar ja på dessa frågor, så är svaret att ansluta till fiberbredband, t ex Strongnet 

Byanät. Speciellt de telelinjer som är anslutna till telestationer som Telia hittills inte 

moderniserat kommer att monteras ned med start sommaren 2010. Man får endast några 
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månaders förvarning från Telia innan de klipper trådarna. 

 

Läs mer frågor och svar på Telias egen hemsida - klicka på rubriken eller använd länken 

nedan 

http://www.telia.se/privat/kundservice/support/fast_telefoni/teknikskifte.page 

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 20:54 Inga kommentarer:  

Etiketter: behålla mitt telefonnummer, byanät, fast telefoni, fiberbredband, montera ned, 

Strongnet, Telia  

fredag 12 februari 2010 

Det går framåt på flera fronter  

En mindre arbetsgrupp bestående av representanter för byanäten och Tingsryds kommun 

träffades igår för diskussioner och samverkan. Andan kring bordet kändes mycket bra! Mest 

fiber för pengarna genom samarbete och där det verkligen behövs var temat för dagen. 

Fortsättning följer. 

 

Länsstyrelsen har äntligen fått livstecken från Jordbruksverket angående bidrag till 

fiberbyggande. Men inget är klart förrän även EU godkänt de föreslagna spelreglerna. Kan ta 

ett par tre månader till innan vi vet. Men det verkar luta åt att gamla bidragsansökningar 

slipper fixa offentlig medfinansiering och att LST ska få extra tilldelning för att lösa dem. 

Nya ansökningar ska jaga rätt på 25 % medfinansiering i dessa kommunalt knapra tider. Det 

känns onekligen som om betet dinglar utom räckhåll, men viljan att samverka positivt och 

öppet finns nu äntligen hos kommunen! 

 

Hos Strongnet droppar det in ansökningar, men nu behövs en vårflod!  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 09:18 Inga kommentarer:  

Etiketter: EU, fiberbredband, Jordbruksverket, landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen, offentlig 

medfinansiering, samverkan byanät - kommun, Strongnet, Tingsryds kommun, vårflod  

torsdag 28 januari 2010 

Byanäten har samverkansmöte med kommunen  

Byanäten i Tingsryds kommun har träff med kommunledningen 1 feb kring strategi och 

avtalsfrågor mm. Se artikel från lokaltidningen. Klicka på rubriken el använd länken nedan. 

 

http://www.smp.se/nyheter/tingsryd/kvarnamala-bredband-ansoker-om-borgen(1745632).gm 

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 16:35 Inga kommentarer:  

torsdag 21 januari 2010 

Dagsläget 62+ fastigheter  

Avstämningen efter gårdagens styrelsemöte visar just nu 62+ fastigheter som är 

intresseanmälda i Strongnet Byanät. Men ännu är det för glest för sin spretighet, så vi 
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välkomnar fler anmälningar och jobbar vidare.  

I ett telefonsamtal idag fick jag kommentaren: "Det är ju idiotiskt att inte gå med! Man kan ju 

jämföra med när elektrifieringen kom." Varje familj måste ju känna efter i sin situation, men 

jag skulle inte vilja sitta där med s k fastmobil bäst vad det är! 

Vår bygd, både entreprenörer och privatpersoner, är värd bästa möjliga bredband för framtida 

utveckling!  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 23:02 Inga kommentarer:  

Etiketter: byanät, fastmobil, fiberbredband, landsbygdsutveckling, Strongnet  

måndag 18 januari 2010 

Ny grupp på Facebook!  

Nu finns det en ny grupp på Facebook att stödja: Vi som vill ha fiberbredband i HELA 

Tingsryds kommun. Följ denna länk eller klicka på rubriken och gå med! 

 

http://www.facebook.com/?ref=home#/group.php?gid=280419382657&ref=mf  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 17:25 Inga kommentarer:  

onsdag 13 januari 2010 

Islossning?  

Medlemstalet är nu ca 50 fastigheter och de senaste dagarna har känts som islossning både ute 

och i föreningen. Vi jobbar naturligtvis ivrigt vidare för att Strongnet ska få så tätt med 

användare som möjligt och därmed bli prisvärt.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 09:32 Inga kommentarer:  

Etiketter: fiberbredband, islossning, prisvärt, Strongnet  

tisdag 5 januari 2010 

Trettonhelg + 10  

SMHI har lovat 10 cm snö i våra trakter under trettonafton. Vi får se hur det blir med det. Vad 

vi vet är att Strongnet har ökat med ytterligare 10 medlemmar nu i helgdagarna. Och fler blir 

det!  

Glad trettonhelg! önskar Strongnet Byanät  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 15:54  

 

http://www.blogger.com/profile/05133519397021148802
http://www.strongnet.se/2010/01/dagslaget-62-fastigheter.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6366202147135384665&postID=6634800363188888274&isPopup=true
http://www.strongnet.se/search/label/byan%C3%A4t
http://www.strongnet.se/search/label/fastmobil
http://www.strongnet.se/search/label/fiberbredband
http://www.strongnet.se/search/label/landsbygdsutveckling
http://www.strongnet.se/search/label/Strongnet
http://www.facebook.com/?ref=home#/group.php?gid=280419382657&ref=mf
http://www.blogger.com/profile/05133519397021148802
http://www.strongnet.se/2010/01/ny-grupp-pa-facebook.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6366202147135384665&postID=2127184753547152012&isPopup=true
http://www.strongnet.se/2010/01/islossning.html
http://www.blogger.com/profile/05133519397021148802
http://www.strongnet.se/2010/01/islossning.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6366202147135384665&postID=1161570382869518200&isPopup=true
http://www.strongnet.se/search/label/fiberbredband
http://www.strongnet.se/search/label/islossning
http://www.strongnet.se/search/label/prisv%C3%A4rt
http://www.strongnet.se/search/label/Strongnet
http://www.strongnet.se/2010/01/trettonhelg-10.html
http://www.blogger.com/profile/05133519397021148802
http://www.strongnet.se/2010/01/trettonhelg-10.html
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6366202147135384665&postID=6634800363188888274
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6366202147135384665&postID=2127184753547152012
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6366202147135384665&postID=1161570382869518200

