2015-05-05

INBJUDAN
till ett kommunalt seminarium om fortsatt
fibernätsutbyggnad i Mariestads och Törebodas kommuner.
”Hur ska vår kommun bidra till att nå det nationella bredbandsmålet
att 90% av invånarna år 2020 ska ha tillgång till 100/100 Mb?”
Du är inbjuden att som kommunpolitiker eller representant för en av alla kända fiberföreningar i Mariestads
och Törebodas kommuner bidra till att vi hittar formerna
för en fortsatt utveckling av landsbygdens kommunala
fibernätstrukturer. Från fiberföreningarna välkomnar vi
gärna 1-2 representanter per förening att delta i seminariet och de kommunala diskussionerna.
Deltagaranmälan behövs – senast sön 17 maj.
När?
Var?

Den 21 maj med start kl. 1600 (och med arbete fram mot 2030)
På Universitetet (Trädgårdens skola / Dacapo) i Mariestad

Program
1600
Inledning.
Hur tänker Västra Götalandsregionen om fiberutbyggnaden?
(Tore Johnsson; VGR Infrastruktur & IT/Bredband)
1630
Vad händer med bredbandsstödet i Västra Götalands län?
(Ingrid Guldbrand; Länsstyrelsen Landsbygdsenheten)
1655
Så här gjorde vi!
(Mia Forsäng; VD VaraNet AB)
1720
Här befinner vi oss nu.
(Ulf Karlander; Stadsnätschef Tidaholms Energi AB)
1745
Bredbandsresan 2004-2015
(Anders Johansson; Projektsamordnare Landsbygdsfiber, MT kommuner)
1815
Enkel kvällsmat
1845
Kommunvisa diskussioner.
Hur vill/kan/ska vi gå vidare med fibernätsbyggandet?
Utveckling av kommunernas IT-strategier?
Ca 2030 Beräknar vi att sluta
För att vi ska kunna organisera arbetet och ordna med kvällsmaten behöver vi få deltagaranmälan med epost till anders.johansson@mariestad.se senast 2015-05-17
Forts på sidan 2

Inbjudan sidan 2

Frågor som vi gärna vill få belysta och diskuterade:
Vad händer när landsbygdsprogrammet drar igång?
Finns det oklarheter i stödreglerna?
Hur kan vi underlätta för fiberföreningar?
Hur hantera föreningar med låg anslutningsgrad?
Hur ska föreningslösa befolkningsområden hanteras?
Hur gör vi med den riktigt glesa glesbygden?
Hur når vi konkurrensneutralitet?
Viktigaste fortsatta stegen att ta?
Vad kan kommunen förväntas svara för?
Vem bör finansiera vad?
…… och säkert många fler frågeställningar, där svar
och förslag ska leda oss in i det fortsatta arbetet.

Välkommen till ett fortsatt infrastrukturbygge torsdagen 21 maj kl. 1600!
Glöm inte att anmäla deltagande senast 2015-05-17
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