Detta har hänt:
2011-03-22 Kommunfullmäktige beslutar i IT-infrastrukturprogram att alla hushåll och
företag på landsbygden i Söderköpings kommun ska ha möjlighet att ansluta sig till det
stamnät som byggs under perioden 2012-2015
Okt 2011 Marknadsanalys/ intresseanmälan Kommunen och byalag/intresseområden i
samverkan. Sänds till alla fastighetsägare på Landsbygden i Söderköping.
Klart 2012 c:a 35-40% svarsfrekvens bland hushållen.
Just nu gäller det att få in så många flera intresseanmälningar som möjligt i olika områden,
för att kunna räkna ut och fördela kostnader per fastighet.
Hösten 2011, Sankt Anna bredband ekonomisk förening bildas för den östra sidan
2011-10-18 PTS-seminarier Söderköping, samverkan med Kommunen, Länsstyrelsen, LRF
och bredbandsföreningar/byalag i Söderköping
2011- 10-27 Byalag väster E22 bildar Samverkan fiberbredband i Söderköping
Nov 2011 Kommunen förprojekterar stamnät etapp ett, samt ansöker om PTS o
Länsstyrelsebidrag
Nov 2011 Informationsmöten hålls på 5 platser i kommunen
2012-02-09 Samverkan bredband träffas i kommunhuset och planerar (Leaderprojekt).
Drothems byalag bildas
Mars 2012 Kommunen har genom Länsstyrelsen beviljats bidrag från
Landsbygdsprogrammet, samt från PTS med sammanlagt närmare 18 miljoner kronor.
Mars 2012 Söderköpings kommun samt Norrköpings o Valdemarsviks kommuner kommer
överens om att Byalagskonceptet bör användas när Byalag/intresseföreningar anlägger
spridningsnät i de tre kommunerna
2012-04-11 Samverkan bredband i Söderköping träffas i kommunhuset Söderköping för att
gå igenom Byalagskonceptet, områdesindelning, översiktlig nätplanering samt
kostnadsberäkning.
Maj 2012-05-23 Kommunerna på ostkanten överlägger med Länsstyrelsen om
byalagskonceptet och fortsatt arbete.
Juni 2012-06-05 Kommunen samt representanter för ”Samverkan bredband Söderköping”
och ”Bredband i Sankt Anna ek.för.” träffar Länsstyrelsen för överläggning angående regler
för att erhålla kanalisationsstöd eller NGA-bidrag och det fortsatta arbetet med
spridningsnäten.
Maj/Augusti 2012 Kommunen planerar tillsammans med berörda byalag samförläggning
med Eon av olika områden i Västra Husby och Östra Ryd, samt genomför byggnation av
delar av stamnätet..
April/Augusti 2012 Byalag/föreningar tar fram en översiktlig nätplanering för
spridningsnätet,
April/Augusti 2012 Byalag/föreningar gör aktioner för att säkerställa och öka antalet
intresserade i olika områden. Börjar ta fram medlemsmatriklar för att kunna administrera
anslutningsavtal. I Östra Ryds området har nu c:a 70 % av fastighetsägarna lämnat
intresseanmälan.
14 Augusti Slutligt beslut i Söderköpings kommunstyrelse om att bygga ett stamnät från
Östra Ryd i väster till Tyrislöt i öster enligt den av Länsstyrelsen tidigare godkända
sträckningen, där Länsstyrelsen beviljat 17,5 miljoner i medfinansieringsstöd.
Detaljprojektering av stamnätet har påbörjats för att upphandling av byggnation skall ske
fram till 2012-12-31 och byggnation av stamnätet kan påbörjas våren 2013.

