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Motion till
Tidaholms Kommunfullmäktige

EN SNABB UTBYGGNAD / KONVERTERING AV BEFINTLIGT TELENÄT TILL ADSL-
STANDARD.

Vi har idag en utredning tillsammans med "Mellansjö regionen" angåen-
de Bredbandssatsningen i framtiden. Denna utredning andas en positiv
tilltro om att vi inom en tidsperiod på 3-4 år kommer att ha äkta Bredband
med hastigheter på 5 Mbit här i kommunen.

Idag finns det ADSL i centralorten, tack vare ett privat initiativ utav Sig.
Larssons Bygg, och många har anslutit sig till detta "fattigmans bred-
band" med en hastighet på 0,5 Mbit.

Till telestationerna i Folkabo, Madängsholm, Ekedalen och Fröjered finns
idag fiber dragen, men stationerna är inte konverterade då "marknaden"
inte funnit det lönsamt pga för få hushåll i förhållande till kostnaden i
dagsläget. (Dessvärre finns mig veterligen inte någon fiber dragen till de
östra delarna av kommunen.)

Om vi tillsammans med nätägaren (Skanova) gör en konvertering av be-
fintliga stationer så skapar vi en positiv bild av vår kommun, samtidigt
som vi gör det möjligt för såväl företagare som privatpersoner att komma
åt Internet med relativt höga hastigheter (10 ggr snabbare än vanligt mo-
dem) samt till en fast månadskostnad.

För t.ex. en vanliga familjen med surfande tonårsbarn skulle detta bli
"Maxtaxa på Nätet" skulle man kunna säga med en skämtsam ton. Vida-
re kan de som studerar på distans på ett helt annat sätt kunna jobba
hemifrån och småföretagare kunna vara uppkopplade och ta emot sin E-
post korrespondens löpande under arbetsdagen.

På eget bevåg har jag haft en hel del kontakter med Telia Bredband och
Skanova om att skapa en IT-infrastruktur för vår kommun. Dessa kon-
takter är nu förmedlade till vår ansvarige på kommunen, Göran Anders-
son. Min kontakt med Skanovas Account Manager redovisas efter motio-
nen.
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MED ANLEDNING AV OVANSTÅENDE YRKAR JAG PÅ ATT FULLMÄKTIGE GER

KOMMUNSTYRELSEN I UPPDRAG:

att skyndsamt utreda tillsammans med lämpliga parter utbyggnad /
konvertering av kommunens telenät till ADSL.

att redovisa löpande för fullmäktige hur arbetet fortlöper.

Dag som ovan

Peter Friberg (m)

Hej Peter !
Refererar till vårt telefonsamtal idag (10/1-2002). Jag är Account Manager på
Skanova och är villig att diskutera en infrastruktur lösning som gör det möjligt att
"alla" företag, landsting, kommun och folket får tillgång till internet via ADSL,
fiber, etc. Jag kommer gärna och visar Skanovas koncept till kommunlösning.

Med vänlig hälsning/
Tony Gullquist

Nationellt Affärsteam Infrastruktur
Skanova Networks AB
601 89 Norrköping
Tfn 011-195025
Fax 0706-149480
Mobil 0705-810991
mailto:tony.h.gullquist@telia.se


