Nå vurderer vi å bygge
nytt bredbåndsnett i Beiarn!

18 desember 2012 hadde vi møte med Beiarn næringsforum, hvor vi har sett på mulighetene for et
nytt bredbåndsnett i kommunen. Med bakgrunn i dette møtet, har vi bestemt oss for å gjøre en
markedsundersøkelse.
I første omgang er dette en uforpliktende markedsundersøkelse for å vurdere kundegrunnlaget.
I en måned fremover oppfordrer vi derfor alle interesserte å melde seg. Med bakgrunn i oppslutning
vil vi prosjektere og kostnadsberegne en utbygging inkludert alle som melder seg.
Etablering avhenger av oppslutning, og det vil bli etablert nett der det er tilstrekkelig oppslutning og
fortrinnsvis i hele kommunen for å imøtekomme fremtidige behov. Vi vil søke å få benytte oss av
allerede etablert fiberkabel i kommunen. Enkelte steder kan det være hensiktsmessig å benytte fiber
helt frem til bolig. Vi vil også bruke nyere radioteknologier, for å dekke store arealer med beskjedne
inngrep i terrenget.
Våre mål er:
- Full dekning i hele kommunen.
- Fri etablering, men det kan fordres egeninsats med montering eller graving.
- Konkurransedyktige abonnementspriser.
- Høyere båndbredde til alle.
Interesse meldes post@nknett.no og må inneholde
Navn, telefonnummer, gårds og bruks nr.
Ring oss gjerne på 75550580 om du har spørsmål.
eller send en epost til post@nknett.no
http://www.facebook.com/Bredband
NKnett er eid av Nordkontakt A/S. Opprinnelig startet NKnett som et samarbeidsprosjekt mellom Gildeskål kommune og Nordkontakt AS i
2005. Selskapet het da Gildeskål bredbånd, og hadde hensikt å tilby bredbåndsforbindelse til skoler i Gildeskål. Med tiden er det kommet på
plass nye radiostasjoner og antallet kunder øker i fornuftig tempo. Teknologien går også fremover og vi har samarbeid med Motorola for
test av utstyr i polare klima. Dette gjør at vi har tilgang til det beste utstyr til enhver tid. Vi kombinerer flere teknologier for å finne den mest
kosteffektive metode for levering av bredbåndstjenester. Vi ivaretar at regionen har høy kompetanse på kommunikasjonsfagene. Vi bidrar
til lokal verdiskapning for våre kunder, og for vår eier. Gjennom vår tilstedeværelse bidrar vi til økt samfunnssikkerhet med å ha samarbeid
med radioamatører, og nødetater for samlokalisering av kommunikasjonsutstyr. Vi samarbeider også med Telenor og Netcom for
samlokalisering av GSM sendere i våre master.

