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Nytt stöd gör det enklare att bygga bredband på landsbygden

Med ett bra bredband blir det lättare att jobba hemifrån och att driva företag.
Samhällsviktig information, banktjänster och tidningar finns bara några klick bort.
Ett bra bredband kan dessutom användas även för telefoni och tv. Nu finns det
ett nytt stöd som gör det enklare att bygga bredband på landsbygden.
Redan i dag kan byalag och andra lokala utvecklingsgrupper söka stöd för att
bygga bredband genom landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet (stöd för
att lägga tomrör som man sedan kan dra fiber i). Stöden är på totalt 250 miljoner
kronor. Men en del av stöden kräver att det offentliga tar en del av kostnaden
(offentlig medfinansiering). Det har varit problematiskt för en del kommuner och
försvårat bredbandsprojekt på landsbygden.
Nu har kommunikationsmyndigheten PTS fått 95 miljoner kronor av regeringen.
De här pengarna kan byalag och andra lokala utvecklingsgrupper använda just för
medfinansiering. Vi vill därför berätta om den nya möjligheten.
Här finns mer information och ansökningsblanketter

På www.pts.se/bredbandsstod finns mer information och länkar till andra
webbplatser som i detalj beskriver stöden. Där finns också ansökningsblanketter.
Ni söker det nya stödet via landsbygdsprogrammet, som handläggs av
länsstyrelsen eller Sametinget, eller kanalisationsstödet, som handläggs av
länsstyrelsen, regionförbund eller Sametinget. Det går inte att söka direkt av PTS.
Det här brevet har vi skickat till alla organisationer som är medlemmar i
föreningen Hela Sverige ska leva. I kuvertet hittar du även en broschyr från
Svenska Stadsnätsföreningen och LRF, ett faktablad från Lantmäteriet och ett
faktablad från Ledningskollen.se. Dessa ger dig bra information och kunskap som
behövs vid bredbandsbyggnation.
Var god vänd.
Kommunikationsmyndigheten PTS
Post- och telestyrelsen
Postadress:
Box 5398
102 49 Stockholm
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Vad händer med det fasta telenätet?

Som du kanske känner till genomför Telia förändringar i det fasta telenätet. Vi vill
ta tillfället i akt och berätta om det.
Telia har meddelat oss på PTS att de kommer att avveckla delar av det fasta
telenätet och ersätta det med mobil teknik. Det berör totalt ca 50 000 abonnenter
och kommer att pågå i ca 5 år. Telia har i ett brev till oss sagt att de hushåll och
företag som påverkas av förändringarna kommer att erbjudas telefoni från Telia
även i framtiden. Alla som har bredband i telejacket från Telia kommer att kunna
ha kvar det, eftersom Telia inte avvecklar några sådana telestationer.
Om du berörs av förändringarna i det fasta telenätet kommer Telia, eller annat
ansvarigt telebolag, att kontakta dig så att du kan ta ställning till alternativen till
fast telefoni.
Om du vill veta mer, gå gärna in på www.pts.se/fasttelefoni. Där finns bland
annat brevet som Telia har skickat till oss.
Tack för att du tog dig tid att läsa det här brevet. Vi hoppas att informationen vi
har skickat till dig är av intresse. Lycka till med framtida bredbandsprojekt!
Med vänliga hälsningar
Kommunikationsmyndigheten PTS

