Information om utbyggnaden av stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun
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Fibernytt redaktion
Ansvarig utgivare

Michael Botvidsson, teknisk chef, Söderköpings kommun
Projektägare utbyggnad stamnätsfiber etapp I
E-post: michael.botvidsson@soderkoping.se

Redaktör och skribent

Eva Quist, EQ Kommunikation AB,
E-post: info@eqkommunikation.se

Form, foto och illustration
Klas Earlingh, Klas reklam,
E-post: klas@klasreklam.se

Kontakt, kundanslutning och spridningsnät

Jörgen Filipsson, projektledare, Söderköpings kommun
Kontaktperson för spridningsnät från stamnätet
Telefon 072-5418098
E-post: jorgen.filipsson2@soderkoping.se

Talespersoner byalag

Barbro Tjernström, ansvarig för byalag östra kommundelen
(öst E22)
Telefon: 0121-22181
E-post: barbro.tjernstrom@tele2.se
Östen Johansson, ansvarig för byalag västra kommundelen
(väst E22)
Telefon: 011-74034, 0705-407303
E-post: rydjohan@gmail.com

Utskick

Söderköpings kommun

Abonnera på nyhetsbrevet

Fibernytt är Söderköpings kommuns information om den pågående utbyggnaden av fiberstamnät till landsbygden. Nyhetsbrevet utkommer med 6 nummer per år och mejlas till alla som anmält sitt intresse för utbyggnaden av bredband via stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun.
Utskicket går även till länsstyrelsen, kommunens politiker, tjänstemän, grannkommuner och media.
Anmäl dig till michael.botvidsson@soderkoping.se för kommande utskick av information kring utbyggnaden
av fiberstamnätet.
Nästa nummer utkommer 7 april 2013.
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Utbyggnaden
fortsätter som
planerat
Senaste tiden har en debatt förts, bland annat i media, kring projektet med utbyggnaden av stamnätsfiber. Den 13 februari fattade kommunstyrelsen i Söderköping
följande beslut:
”Vi har idag beslutat att gå vidare med utbyggnad av fiberbaserat bredband på Söderköpings
landsbygd, i enlighet med tidigare fattade beslut.”

Beslutet är undertecknat av:
Magnus Berge (C), Ks ordförande
Mattias Ravander (S), Ks 2:e vice ordförande
Stefan Petersson (M) Ks 1: e vice ordförande
Marja Bergström (V), Ks ersättare
Inga-Lill Östlund (FP), Ks-ledamot
Anders Eksmo (KD), Ks-ledamot
”Alliansen är mycket nöjd att vi nu i enighet kan fullfölja vår bredbandssatsning till nytta för hela
kommunens utveckling”, säger Magnus Berge, kommunstyrelsens ordförande.
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Arbete enligt plan
Mot bakgrund av den diskussion som pågått kring
bredbandsutbyggnadens planering och genomförande har ett möte med Linköpings kommun och
Norrköping Vatten ägt rum. Syftet var att få klarhet
sakuppgifter och ta fram den gemensamma faktabasen.

I slutfasen av förhandlingar

Söderköpings kommun kommer nu slutföra de
förhandlingar som har påbörjats med Telia/Skanova.
När dessa förhandlingar avslutas, vilket väntas ske
inom ett par veckor, kommer ett reellt alternativ finnas att ta ställning till.
Under tiden fortsätter kommunen med projektet för
att förse kommunens invånare med högkvalitativt
bredband. Vi alla är väl medvetna om att Söderköpingsborna inte kan och ska behöva vänta längre.
Det kan konstateras att det i en anda av öppenhet
och förståelse finns en gemensam vilja att gå vidare

Har du frågor eller funderingar är du varmt
välkommen att höra av dig!
Jörgen Filipsson
Projektledare Fiberbredband
Söderköpings kommun
072-5418098
jorgen.filipsson2@soderkoping.se

För den som möjligen missat hela debatten i media
finns debattinlägg och artiklar i både Norrköpings
tidningar och Folkbladet införda under vecka 6 och
7, 2013.
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i projektet. Det tidigare fattade beslutet från augusti
2012 om projektets genomförande och planering gäller. Det råder samstämmighet om att det är av högsta
angelägenhet att projektet inte stannar upp eller tappar fart.
”Beslutet som fattades av KS i augusti var rätt beslut
att fatta under de förutsättningarna. Den gemensamma ståndpunkt vi nått idag visar att det finns en
förståelse och öppenhet från båda sidor att vilja lösa
den här frågan på ett klokt sätt.” säger Mattias Ravander (S) oppositionsråd och KS 2:e vice ordförande.

Fibernät enligt nationella målen

Fortsatta diskussioner med intressenter och andra
parter kommer att ske för att projektet ska drivas på
ett så klokt sätt som möjligt. Målet är att Söderköpings landsbygd ska få ett fiberbaserat bredbandsnät
av högsta kvalitet i enlighet med de nationella målen.
Jörgen Filipsson, projektledare Fiberbredband och
Michael Botvidsson, Teknisk chef och projektägare
utbyggnad stamnätsfiber, Söderköpings kommun

