Knebel, den 16. marts 2013

Fibernettet stormer frem nogle steder
Adgangen til gode internet- og mobilforbindelser er nøglen
til at sikre bedre bosætnings- og erhvervsforhold.
Gennem snart mange år har Borgerforeningen Mols – der er distriktsråd for Mols og Helgenæs – arbejdet for en bedre
digital infrastruktur på Djursland i almindelighed og Mols/Helgenæs i særdeleshed. Internet og mobiltelefoni nedbryder de
geografiske barrierer og digitaliseringen skaber helt nye muligheder for virksomheder. Højhastighedsnet og mobiltelefoni
er grundvilkår for ikke at lægge Danmarks udkantsområder helt øde. Gode mobil- og dataforbindelser er af voksende
betydning, når familier og virksomheder skal lokalisere sig, ligesom offentlig service i stigende grad baserer sig på
tilstedeværelse af moderne teknologi. Men de gode intentioner fra alle sider bliver ikke fulgt op af konkret handling. Det
skaber utilfredshed. Se reaktioner her!
Vi har i Danmark haft tradition for forsyningspligt på f. eks. el, vand og fastnettelefoni. Derfor undrer det, at det trådløse
mobilnet og højhastighedsinternettet ikke er underlagt samme princip. Mange betaler for en hastighed på deres internet,
som de sjældent får. Med retningslinjer for markedsføring af bredbåndsforbindelser af 1.3.2013 gør
Forbrugerombudsmanden og de relevante organisationer på området op med den utilfredshed, der længe har været med
bredbåndsudbydernes oplysninger om bredbåndshastigheder, men
heller ikke her ligger nogen garanti for forsyning, man kan derimod
frygte, at de, der ikke kan få rimelig bredbånd, bliver mere
marginaliseret og må nøjes med rabat! Det er absolut ikke løsningen.
Regeringen hjælper nok bornholmerne med sit udspil, men her må vi
tage skeen i egen hånd.
Internetforbindelser kan leveres via det landsdækkende fastnet, som
TDC ejer, via mobilnettene (med risiko for udfald og med dårligere
indendørsdækning), via kabel-TV-nettene og via fibernettene, som især
elselskaberne arbejder på at udbrede for at bryde TDCs magt. Vi kan i
længden ikke leve med, at de offentlige sikkerhedsfunktioner og
servicetilbud ikke kan udmøntes, fordi de er baseret på en teknologi,
som rent faktisk ikke er til stede overalt.
Fibernettet stormer frem i det sydlige.
Sådan er det ikke alle steder – og slet ikke på Mols og Helgenæs.
Sidste år var repræsentanter fra landsbyer i hele landet - herunder Borgerforeningen Mols - samlet i Thyregod til
Landsbyernes Dag for at sætte fokus på, hvor vigtig og mangelfuld hurtige internetforbindelser er i landdistrikterne. I TV
SYDs sendeområde er dækningen den bedste i hele landet - her stormer fibernettet frem. Vejen Kommune var derfor med
på dagen for at fortælle om, hvordan man her har satset på at få gode internetforbindelser helt ud i landsbyerne. Se indslag
fra TV SYD 17. marts 2012 kl. 18
Når det kan lade sig gøre i det sønderjyske via Sydenergi, så skulle det vel også være muligt via NRGi?
Derfor denne opfordring til NRGi om at gå i dialog herom med Syddjurs kommune og udrulle højhastighedsnet.
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