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57,5 miljoner till Stockholms Skärgårdsnäts bredbandsutbyggnad.
Stockholms Skärgårdsnät AB har fått beviljat bidrag på 57,5 miljoner kronor för
bredbandsutbyggnad i skärgården. Stockholms Skärgårdsnät AB har bildats och ägs av
fiberföreningarna på Harö, Runmarö, Nämdö och Ornö. Skärgårdsnätets område innefattar de fyra
huvudöarna med kringliggande skärgård och hela området kommer att sammanlänkas i ett
gemensamt fibernät.
”Efter månader av planering och förberedelser har vi äntligen fått det efterlängtade bidragsbeslutet”
säger Jörgen Strandberg, ordförande i Stockholms Skärgårdsnät och Ornö Fiber. ”Bidraget täcker 60%
av vår finansiering och med resterande 40% i form av anslutningsavgifter kan vi nu erbjuda bredband
till alla fastigheter inom Skärgårdsnätets område”.
”Vi är mycket glada och tacksamma över det förtroende som samhället nu visat oss, och att vi
därigenom kan bidra till en levande skärgård, med utökad samhällsservice och mycket större
möjligheter för både privatpersoner och företag att leva och verka i skärgården” säger Yngve Hässler,
ordförande i Nämdö Fiber.
Skärgårdsnätets planer är att dra igång byggandet av bredbandsnätet i höst och att hela nätet ska
vara klart sommaren 2020. Innan bygget kan startas måste alla tillstånd och avtal inhämtas,
entreprenörer upphandlas och medlemmar värvas.
”I ett fullt utbyggd nät når vi över 2000 fastigheter” säger Matts Boman, Runmarö Bredband. ”Vi
kommer nu dra igång massiva värvningsinsatser för att få med så många som möjligt och säkra att
ingen missar detta unika tillfälle till bidragsfinansierad fiberanslutning i skärgården”.
”Alla som är intresserade är välkomna att redan nu höra av sig till fiberföreningen i sitt område.”
tillägger Pia Södergren, Harö Bredband. ”En hög anslutningsgrad är viktig för både för i vilken ordning
utbyggnaden sker och för finansieringen av projektet”
Bidraget till Stockholms Skärgårdsnät AB är beviljat inom ramen för landsbygdsprogrammet och
finansieras gemensamt av svenska staten och Europeiska jordbruksfonden.
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