Dnr 130

Projektering av fiberbredband till
Vrenninge byar

Bredband håller på att byggas. Närmare 90 % av bygdens hushåll har anslutit sig.
Projektägare:
Projektledare:
Kommun:
Dnr:
Jnr:
Projekttid:

Vrenninge byalag
Kent Edmundsson
Sala
130
2013-492
2013-01-28 – 2014-08-31

Beviljade stödmedel:

53 750 kr

Totalt använda resurser i projektet:

Använda stödmedel:

48 243 kr

174 290 kr

”Projektet lyckades, efterföljande genomförande håller på att
verkställas, d.v.s. bredband håller på att byggas.”
Kent Edmundsson, projektledare
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Verksamhet enligt projektplanen
PROJEKTIDÈ
Vrenninge byalag söker stöd för projektering av fiberbredband till hushåll i Öster och
Väster Vrenninge byar.
BAKGRUND
Möjligheten till internetuppkoppling i bygden idag är ADSL, via telejacket, av
otillförlitlig karaktär. Öster och Väster Vrenninge byar har för stort avstånd mellan
fastigheterna för att nätoperatörer ska vara intresserade av kommersiell utbyggnad.
Sala kommun har ingen bredbrandsstrategi och det finns ännu inga medel avsatta i
kommunens budget för detta ändamål. I byarna finns 37 fastboende hushåll. Hittills
har 22 av dessa anmält intresse för fiberbredband.
SYFTE
Ge möjlighet för 37 hushåll med 72 personer och 17 företag att få snabbt och pålitligt
bredband. Byarna domineras av kött- och spannmålsproduktion, hästuppfödning,
skogsbruk och skogsentreprenadsverksamhet. För att dessa näringar ska kunna
utvecklas och nya etableras är bra bredbandskommunikation en nödvändighet.
MÅL
Alla fastboende i Vrenninge byar, som så önskar, ska ha möjlighet till uppkoppling
mot fiberbredband 2014. För att även ge möjlighet till senare anslutning ska brunnar
iordningställas vid kortaste avstånd från tomt till nedgrävd kabel.
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Sammanfattning av svar i utvärderingen
Uppgiftslämnare: Kent Edmundsson
Första kontakten med Leader
Hörde talas om Leader ryktesvägen.
Leader som metod
Upplever Leader som krångligt och byråkratiskt, ofta med onödigt mycket papper.
Leaders betydelse för projektet
Tror att projektet hade blivit av utan Leader.
Genomförande
Tycker att projektet lyckades, efterföljande genomförande håller på att verkställas,
d.v.s. bredband håller på att byggas.
Innovation
Upplever inte att själva projektet blev innovativt, med däremot troligen konsekvensen
av det.
Långsiktighet
Projektet har i sig inte resulterat i något eget. Efterföljande utbyggnad till bredband
däremot håller på att genomföras. Effekter av projektet idag är att bredband
genomförs i området.
Spridning
Tror inte att vetskapen är stor om projektet och det har inte förekommit i media. Man
har själva spridit information om projektet i ringa grad, gett tips om Leader till andra i
samma läge vid tillfället för ansökan.
Attitydförändring
Sammanhållningen inom bygden har ökat.
Försörjningsmöjligheter
Tror att projektet kommer att bidra till försörjningsmöjligheter. Bredband kommer att
genomföras i området vilket medför större möjligheter för olika arbetsplatser.
Koppling till andra projekt
Projektet kan kopplas ihop med ”Bygga bredband i bygden”.
Leaderprojekt
Kan inte tänka sig att driva ett leaderprojekt igen. Anser att det är för omständligt och
byråkratiskt för projekt av den här storleken.
Övrigt
Anser att byråkratin behöver förenklas men framförallt att utbetalningstiden måste
förkortas.
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Uppnådda huvudmål och delmål, kvantitativa
Antal nya nätverk

3

Antal nya dagbesök

200

Nya tjänster:
Bredbandsanslutning. Snabbt Internet till alla fast boende och fritidshus i Vrenninge.
Efterlämnade fysiska resurser:
Kartor, kalkyler och annat projekteringsunderlag.

Uppnådda mål, kvalitativa
Samarbetsklimat:
Exempel:

Stor förbättring
I princip alla i bygden har jobbat för det här och har
varit måna om att det ska gå bra. Bygdens befolkning
har blivit mer sammansvetsade. Närmare 90 % av
alla hushåll har anslutit sig.

Framtidstro:
Exempel:

Viss förbättring
Ett ökat intresse för bygdens varande och utveckling.
Kommunikationer med omvärlden ger ökad
möjlighet till att bo och verka i bygden.

Identitet:
Exempel:

Viss förbättring
Stärkt "vi-känsla" genom nätverkande och
kontaktskapande. Stolthet över att vara bland de
första att kunna genomföra ett sådant här projekt.
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