Bredbandutbyggnad i Hållnäs - nu gäller det!
Det har börjat komma in signerade avtal för både Bluecoms radiolänklösning och Tierp Fiber
Networks (Lidén Datas) fibernät. Det är bra, men vi behöver komma upp i 300 beställningar av
Air2fibre-lösningen, för att hela Hållnäs ska kunna erbjudas ett fast bredband som uppfyller de
nationella bredbandskraven. Grävd fiber är bra det också - men just nu är det för bygden som
helhet extra viktigt med Bluecoms Air2fibre.
Nu genomför vi ett nytt informationsmöte: 16 januari kl 18.00 i Gröna Lund, Edvalla.
Välkomna dit med alla era frågor och funderingar! Leverantörer och bredbandsgruppen
närvarar.
Passa på att beställa bredband nu under januari då leverantörerna har ett specialerbjudande för
oss i Hållnäs.
Vill du bli ambassadör för ditt område och påskynda bredbandsutbyggnaden i vår bygd? Hör
gärna av dig till bredbandsgruppens samordnare Lasse Larsson via info@hallnas.info.
På hallnas.info/bredbandsutbyggnad-i-hallnas finns all tänkbar info - samt länkar till avtal.
Har du inte tillgång till dator och/eller internet, men är intresserad av fördelarna med en snabb
och stabil bredbandsuppkoppling till din fastighet? Kom på informationsmötet, så berättar vi
mer om IP-telefoni, e-hälsa, ökat fastighetsvärde och annat som hänger ihop med
bredbandsutbyggnaden och framtidens landsbygd.
Vänliga hälsningar från Sockenrådets bredbandsgrupp

Lasse Larsson (Edvalla), Sverker Sjöqvist (Årböle), Bruno Hagenbring (Fågelsundet) och Olof Holmberg (Vedlösa)

Vill du bli uppdaterad om vad som är på gång? Anmäl dig till vår mejlinglista genom att skriva en
rad till framtid@hallnas.info. Vi kommer inte att lämna ut din mejladress till någon annan part. Vi
kontaktar dig för att dela information om lokala frågor, eller be om din åsikt.
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Projekt Framtid Hållnäs - ett axplock 2019/20
Under vårt första projektår som snart är till ända, har vi arbetat för att bygga
upp en infrastruktur, initiera samverkan samt kartlägga behov, brister och
möjligheter i bygden. Projektmotorer är Linda Wickström och Åsa Norling.
Vi arbetar i en mindre grupp på en lokalekonomisk analys (LEA) som ska presenteras under
våren. Vi intervjuar föreningar, företagare, tidigare utvecklingsprojekt samt kyrkans och skolans
personal som en del av LEAn. I november genomfördes ett öppet samtal om natur och kustmiljö
som lokal resurs. I september arrangerades en “fixardag” på skolgården som många slöt upp
till, i januari blev det julgransplundring. Vi har påbörjat en dialog med vuxenutbildningen i Tierp
om möjligheter att uppmuntra ungt företagande på landsbygden lokalt. Vi har genomfört en
intresseundersökning för ett seniorboende och samlat in idéer till kommande föreläsningar. Vi
bistår Sockenrådets Bredbandsgrupp med att sprida information.
Läs mer om projektets bakgrund, syfte och mål på hallnas.info/leaderprojekt. Håll utkik efter datum
för kommande möten och evenemang på kalendariet i hallnas.info, på sociala medier - och snart på
Sockenrådets nya, helt analoga, anslagstavla vid ICA Kastbergs!

Torsdagar Tillsammans - en ny mötesplats
Vi ses en torsdag varje månad och lagar mat, äter och umgås. Mat serveras kl
17-18, men kom gärna kl 16 och hjälp till med maten, vi behöver många
händer! Ta gärna med ett instrument eller sällskapsspel, eller varför inte
läxorna? Torsdagar Tillsammans är ett samarbete mellan Framtid Hållnäs
och Tierps Pastorat i Hållnäs. Vårens datum är 6/2 (tacos), 5/3
(soppa/pannkaka), 2/4 (pizza) och 7/5 (grillkväll). Se hallnas.info för mer info. Välkomna!

Välkomstgruppen - att få inflyttare att välja Hållnäs och stanna här
Med inspiration från utvecklingsgrupper på andra håll i landet, har gruppen
samlats för att spåna kring hur vi kan bli bättre på att välkomna de som flyttar
hit. Det har pratats sightseeing för presumtiva husköpare, välkomstpaket till
nyinflyttade och samverkan med mäklare. Gruppen ses nästa gång i februari.
Vill du vara med? Kontakta Malin Sala på 0735 73 53 61.

Föreningen Hållnäs Sockenråd verkar för Hållnäs utveckling. Styrelsen 2019-20 är Åsa Norling (ordf),
Lars-Erik Larsson, Linda Wikström, Svenny Hellström, Roine Henriksson, Gert Evaldsson, Malin Sala,
Daniel Karlström och Marianne Simonsson (vik). I valberedning sitter Annette Thorell och Lars-Peter
Hållstrand. Styrelsen är styrgrupp för projektet Framtid Hållnäs, finansierat av Landsbygdsfonden.
Ansvarig utgivare för Sockenrådets nyhetsbrevet är Åsa Norling: asa@hallnas.info, mobil 0704 68 46 07.

