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Emne: Vi skal stå sammen om at få Djursland online – og derfor mangler vi dig!

Vil du være lokal ambassadør, så vi kan få hurtigt bredbånd på Djursland?
Vi har brug for dig – og din nabo!
Djursland skal ikke længere gå på kompromis med bredbåndshastigheden. Både Syd- og Norddjurs
kommune vil bakke op om at gøre noget i de områder, hvor forbindelsen ikke er hurtig nok i dag. Derfor
vil vi sætte dagsordenen for, at Djursland er på forkant med udviklingen. Vi vil, at borgere, virksomheder
og turister oplever, at alle lokalområder inkl. virksomheder og fritidshuse får hurtigt internet. Det kan kun
ske, hvis der er tilstrækkelig opbakning og lokale ambassadører, der vil gå forrest for at få hurtigt internet
til deres by, vej eller område. Her har vi har brug for dig, og vi vil gøre alt hvad vi kan for at støtte
dig/jer i processen.
Regeringen har oprettet en ansøgningspulje til hurtigt internet på 80 mio. kr. i 2016, som skal gøre livet
nemmere for borgere, virksomheder og ejere af fritidshuse i de områder, som ikke har en tilfredsstillende
internethastighed.
Den afsatte pulje skal søges af lokale sammenslutninger af borgere, hvor forarbejdet til ansøgningen skal
være gennemført senest 31. august 2016. – Så der skal handles nu!
Derfor har vi alle sammen brug for jer som ambassadører og ildsjæle til at motivere og skabe kontakt til
naboer, virksomheder og fritidshuse i dit lokalområde. Vi vil hjælpe jer med ansøgningsmaterialet, evt. PR
og lignende.
Er du interesseret eller vil du bare vide mere, så kontakt:
Henrik Friis – Syddjurs Kommune – friis@syddjurs.dk
FAKTA:
Projektet: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Norddjurs Kommune. Formålet med projektet er, at
igangsætte initiativer som skaber bedre dækning på mobiltelefoni og -data, og understøtte
højhastighedsnettet til hele kommunen, for at gøre det mere attraktivt og fremtidssikret at bo, drive
virksomhed og flytte til kommunen. Det kunne betyde, at styrke bosætning og være incitament til at flere
virksomheder vælger at flytter til kommunen.
Visionen er, at efterleve regeringens målsætning om, at alle husstande skal have adgang til
højhastighedsbredbånd med 100mbit downloade/30mbit uploade i 2020. Derudover skal der være
mobildækning i hele kommunen.
Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og Byrådet i Syddjurs Kommune har derfor begge besluttet at
sætte turbo på udvikling af den digitale infrastruktur. Kommunerne har indgået et samarbejde i projektet
om at forbedre mobil- og bredbåndsdækning på Djursland. Formålet med projektet er, at igangsætte
initiativer som skaber bedre dækning på mobiltelefoni og -data og understøtte højhastighedsnettet til hele
kommunen. Det sker for at kunne gøre det mere attraktivt og fremtidssikret at flytte til, bo og evt. drive
virksomhed på Djursland. Samarbejdet mellem kommunerne kalder vi for Djursland Online, se mere
på www.djurslandonline.dk.
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