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Blombjerggaard Grundejerforening 

Tilskudspulje til hurtigt bredbånd

Som I er blevet bekendt med medio juli måned, via brev fra Syddjurs kommune, er 
der mulighed for at søge Energistyrelsens tilskudspulje til hurtigt bredbånd i vores 
område.

Af brevet fremgår, at der er mulighed for tilskud på helt op til 70.000 kr. pr. 
husstand. 
Dette forudsætter, at der er en egenfinansiering på minimum 2.000 kr. pr. 
husstand, der søger. Syddjurs kommune opfordrer os til at deltage i ansøgningen 
om tilskud, da det fremadrettet kan have stor betydning for kommunes udvikling, 
når det gælder erhvervsudvikling, bosætning og turisme.
 
Hurtigt bredbånd i vores område/dit sommerhus vil betyde gode muligheder for 
bl.a. streaming af film mv. Dette vil bl.a. meget være attraktivt, såfremt man lejer 
sommerhuset ud, ligesom det må forudses, at andre former for kommunikation i 
fremtiden vil kræve mulighed for at have adgang til bredbånd.

Der er mulighed for at læse mere om bredbåndspuljen på:
http://www.ens.dk/bredbaandspulje

Bestyrelsens vil gerne gå ind i arbejdet for at få del i tilskudspuljen. Vi har kontakt 
til de øvrige grundejerforeninger, for at få så bred en tilslutning i området som 
muligt.
Ansøgningsprocessen skal være afsluttet ultimo september, hvorfor vi snarest skal 
have overblik over, hvor stor tilslutningen til at søge puljen er.

Man kan søge bredbåndspuljen som mindst 2 grundejere, eller som en forening af 
grundejere.
Jo flere der er med på ansøgningen, jo større er chancen for at komme i 
betragtning.
Vi har derfor besluttet at ansøge som forening, og så håbe at der er en udbyder, 
der finder os så interessante, at de vil indgå et samarbejde med os og søge 
tilskuddet.
Hvis det lykkedes at finde en udbyder, og hvis vi kommer i betragtning i 
bredbåndspuljen, så har vi den situation, at vi skal have et bindende tilsagn fra dig, 
og derefter ser vi hvor mange der vil være med til at sikre vores område med 
hurtig og effektivt bredbånd.

OBS!  Hvis du allerede nu ved at du absolut ikke er interesseret, så send 
venligst en mail til henrik.hms@gmail.com så kan vi allerede sortere ikke 
interesserede fra.

Grundet tidsnød har vi valgt denne fremgangsmetode.
I hører nærmere når vi er kommet videre i processen.

Tjek vores hjemmeside www.foellestrand.dk under nyheder vil vi løbende notere 
forløbet.

Mvh. bestyrelsen.
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