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Win-win koncept påskyndar bredbandsutvecklingen
Nu tar Lilla Edets kommun greppet om 
bredbandsutvecklingen i kommunen. 
En av dem som varit med om att ta 
fram den nya IT-infrastrukturplanen 
är Magnus Ludvigson, IT-strateg i Lil-
la Edets kommun. 

IT-infrastrukturplanen ska ligga till grund för 
hur bredbandsutvecklingen i kommunen ska 
ske på ett samordnat och strukturerat sätt för 
att säkra att alla som vill får tillgång till fiber 
och snabbt bredband. 
   Varken stat eller kommun kommer själva att 
leverera detta till medborgarna, även om det 
finns bidrag att söka. Om det byggs så är det 
en konsekvens av att det finns en marknad. 
För kommunens del handlar det om att skapa 
rätt förutsättningar för att marknaden ska up-
pstå och kunna växa. 
   - En mycket viktig faktorär att ha ett ”rätt-
visetänk” och tydliga gemensamma principer, 
säger Magnus Ludvigson.

Fastighetsägarna måste visa intresse
Den grundläggande principen för utbyggnad 
i glesbygd är att fastighetsägare måste visa 
ett gemensamt intresse. För att leverantörerna 
ska vara intresserade av att starta ett fiberpro-
jekt måste tillräckligt många fastighetsägare 
gå samman. Där är det ingen skillnad på Lilla 
Edet och andra glesbygdskommuner. 
   - Skillnaden består i att vi vill att dessa loka-
la projekt ska samordnas sinsemellan. Och där 
kommer behovet av en övergripande 
aktör in som också förmår att hantera 
de olika målgrupperna, säger Magnus

Så hur går det till?
Genom att dela upp kommunen i 
olika områden vill Lilla Edets kom-
mun säkra att samtliga hushåll och 
fastighetsägareomfattas av bred-
bandsutvecklingen. Indelningen bygger på 
att alla inom ett område ska ges likvärdiga 
förutsättningar att ansluta sig till fibernätet. 
Det betyder att du fastighetsägare får betala 
lika mycket oavsett om du bor 200 meter eller 
två kilometer från en basstation. På så sätt 

kan kommunen verka för att alla ges samma 
förutsättningar att ansluta sig.  Det innebär 
också att i områden där det finns kommunal 
verksamhet, såsom förskola, skola eller äldre-
boende, kan kommunen vara med och bidra. 
   - Det sänker såväl kommunens invester-
ingskostnad som de enskilda hushållens. Ett 
win-win koncept, helt enkelt, säger Magnus 
Ludvigson. 

Varför bredband och har jag inte det redan?
Den tekniska utvecklingen går snabbt, fler 
och fler tjänster förs över till nätet. Idag kan 
du titta på film, läsa en bok eller tala i tele-
fon via nätet. Tjänsteutbudet på nätet växer 
och utvecklas, nya och fler tjänster kommer 
till.I princip all information och kommunika-
tion som används idag är på väg in i nätet. Det 
sätter hård press på tillräcklig överföringska-
pacitet, något som endast uppnås med riktigt 
bredband.
   - Något hushållen måste tänka är att kop-
parkabeln som de flesta använder idag är en 
föråldrad teknik som på sikt kommer att förs-
vinna. I takt med att hushållen väljer ny teknik 
är det rimligt att anta att leverantörernas in-
tresse för att upprättålla den gamla tekniken 
minskar, menar Magnus.

Den tekniska utvecklingen
går snabbt, fler och fler 
tjänster förs över till nätet”

Magnus Ludvigson på Lilla Edets kommun förklarar att IT-infrastrukturplanen ska ligga till 
grund för hur bredbandsutvecklingen i kommunen ska ske, på ett samordnat och strukturerat 
sätt. Syftet är att säkra att alla, som vill, får tillgång till fiber och snabbt bredband. 

Ridskolan med 150 elever
Lilla Edets Ridklubb har bedrivit 
ridskola sedan 1980. Ridklubben är 
en ideell förening med åtta anställda. 
En av de åtta är Annika Teibl som är 
verksamhetschef men också ridin-
struktör.

Lilla Edets Ridklubb är belägen i Göta. Här 
finns 14 ridhästar och 18 så kallade medlems-
hästar – det vill säga privata hästar som har sin 
plats i stallet och blir utfodrade och utsläppta 
i hagen.

Bra motionsform
Ridskolan har cirka 150 elever i alla åldrar. De 
flesta är barn, från sex år upp till femton år. 
Underen termin, delas barnen in i grupper om 
max åtta elever. En gång i veckan är det lektion 
i 45 minuter. Ridskolan har också vuxenelever 
och elever med funktionshinder som till exem-
pel autism. Det finns fem specialgrupper med 
max fem elever, som är inriktade på hoppning 
och dressyr.
   – Ridning är en bra motionsform, säger verk-
samhetschef Annika Teibl. Det ger kroppskon-
troll, att rida är som styrketräning. Många som 
börjar rida, brukar säga att ” de har muskler 
som de inte trodde fanns”. Man tränar också 
sin koordination.
   – Vi har många elever, men vi har plats för 

många fler! säger Annika.I och med uppsvinget 
för kommunen, hoppas vi på nya invånare och 
fler barnfamiljer som är intresserade av rid-
ning.

Framgångsrik ridklubb
Lilla Edets Ridklubb har nått stor framgång 
med sin lagverksamhet. Klubben har ett pon-
nylag med ryttare som tävlar i dressyr på elitni-
vå, i SM. Senioren Elin Hällgren nådde en tred-
jeplacering i banhoppning i SM tidigare i år.
   Varje år anordnar ridklubben två stora natio-
nella tävlingar. Den ena är i dressyr och äger 
rum i juli månad och den andra är en tävling 
i dressyr som anordnas i augusti. Vardera täv-
lingen varar fyra dagar. Hopptävlingen brukar 
ha 1 000 starter och tävlingen i dressyr har 
cirka 600 starter. 
   – Vi anordnar fem eller sex tävlingar per år, 
säger Annika.  De flesta tävlingar är flerdagars-
tävlingar. Från april till september har vi också 
något som kallas ”Pay and jump”, träningstäv-
lingar som förbereder ryttare för riktiga täv-
lingar. Det är många som kommer och är med, 
som mest hade vi 120 starter en onsdagskväll.

Framtiden och visioner
Kommunen äger gården där Lilla Edets Rid-
klubb håller till. Nu satsar kommunen och rid-
klubben på att bygga om stallet.  Nu ska häs-

tarna få boxar istället för spiltor som också blir 
mer naturligt för dem.
   Annikas framtidsvisioner innefattar att ut-
veckla tävlingsverksamheten. För att kunna 
göra det, behövs en större parkering då den 
nuvarande inte räcker till när det är tävlingar.  
Hon önskar också ett till ridhus för att kunna 
ge fler lektioner och anordna fler tävlingar, då 

det inte går att rida ute på vintern. Hon säger att 
det en ”dröm”.

– Vi har många elever 
men plats finns för 
många fler, säger An-
nika Teibl, verksamhets-
chef och ridinstruktör 
för ridklubben.
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