Fiber/radiolänkbaserad bredbandsutbyggnad:

Övergripande betydelse för Hållnäshalvön
Arbetet med att nå de nationella målen med bredbandsutbyggnaden baserad på fiber och
radiolänkar kommer att ytterligare intensifieras under de kommande åren.
Anledningen till detta är att samhället i princip är tvingat till detta för att över huvud taget
långsiktigt ska kunna klara välfärdssamhällets grundläggande ansvarsområden skola, vård och
omsorg.
Inte minst digitaliseringen av vården och äldreomsorgen står inför en gigantisk ökning bland
annat beroende på de demografiska förändringar vi ser i och med att vi medborgare blir allt äldre
och i många fall i behov av mer vård. En utebliven utbyggnad av fiberbaserat bredband i enlighet
med de nationella bredbandsmålen i ett område som vår socken skulle innebära mycket negativa
konsekvenser för oss som faktiskt vill bo kvar och ha en trygg och säker ålderdom i Hållnäs.
Detta gäller naturligtvis både för permanentboende och fritidsboende.
Betraktas sedan förutsättningarna för företagande och skapande av arbetstillfällen så framgår att
dagens och än mer morgondagens företagande i princip är omöjligt utan en eller flera stabila,
tillförlitliga och säkra bredbandsuppkopplingar som ska kunna hantera den digitalisering som är
på gång sedan flera år.
Det räcker således inte med att bara ha en säker fiberuppkoppling eller ett säkert mobilt bredband
av den enkla anledningen att inget system hur säkert det än är kan ha 100% tillgänglighet. Men
finns flera olika system kan det andra ta över då det blir problem i det ena. T.ex. får aldrig
larmsignaler från äldre personer göras beroende av bara ett system som kan slås ut, vilket hände
Tele2 kunder under början av 2019 i områden där den gamla kopparkabeln hade blivit
bortmonterad.
Så finns det inom en bygd som Hållnäs en utbyggd fiberbaserad alternativt radiolänkbaserad
lösning i kombination med ett stabilt mobilt bredband, då har bygden den infrastruktur som
krävs för att långsiktig skapa den trygghet och de framtidsmöjligheter som behövs.
Det är oklokt och riskabelt att vara beroende av endast ett system i en omvärld som är så
komplex som den värld vi nu lever i.

Sett ur detta övergripande perspektiv rekommenderar Sockenrådet alla på Hålnäshalvön att
anmäla sitt intresse för en anslutning till det rekommenderade alternativet där Lidén Data och
Bluecom bygger bredbandet. Ju fler som nu väljer att ansluta sin fastighet desto enklare och
snabbare går det att realisera vårt mål - fiber åt alla!

