
Det vi skal fortsætte med at gøre godt er:

• Systematisk overvågning af nettet helt til brugeren, gør at vi retter fejl hurtigt, præcist og proaktivt
• Brugere skal ku’ nå os dagligt over telefon, få råd og vejledning og vi skal ku’ sikre ønsket hjælp
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• Brugere skal ku’ nå os dagligt over telefon, få råd og vejledning og vi skal ku’ sikre ønsket hjælp
• Infrastrukturen skal fortsat opgraderes løbende
• Vi skal forfine den konsekvent gennemførte brugerstyring og segmentering af nettet
• Vi skal fortsætte med at forfine den i begrænset omfang implementerede trafikstyring af P2P
• Alle nye adgangspunkter sættes fortsat op med 54 megabit A-standard kvalitetsgrej
• Tilbageværende adgangspunkter med B/G-standard grej suppleres med A-standard til brugerne
• Bruger-tilslutninger sker med A-standard grej, der er nemt at håndtere i alle led
• Der opsættes evt. yderligere knudepunkter, så god dækning sikres alle vegne i Grenaa-området
• B/G- knudepunkter bevares og udbygges som grundlag for gratis folkenet, som alle frit må bruge
• Frivillige inddrages i udvikling af IT-samfundet i Grenaa-området, efter interesse og færdigheder
• Der er godt greb om det administrative, så grobunden for net-byggeri og net-drift kan forbedres



Med flg. nye knudepunkter forbedres dækningen:
Den fjerde varmeværksskorsten i Bredstrup, Kulturhuset, et punkt mere i Ålsø, på Karen 
Blixensvej, De Lichtenbergsvej #2, Fasanvej, Vejlby, Solskrænten, Kastanievej, Havnevej Øst
og åbent folkenet på Torvet i Grenaa og på stranden i Grenaa m.v.

Med flg. forbedringer af infrastrukturen skabes stabilitet og stor båndbredde:
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Med flg. forbedringer af infrastrukturen skabes stabilitet og stor båndbredde:
• Hovedlink opgraderes til dobbelt link > dobbelt hastighed, så tendens til flaskehalse fjernes
• Direkte brugertilslutninger fjernes fra hovedknudepunkter, så de kun bruges til infrastruktur-trafik
• Der udbygges med aflastningsknudepunkter, som sådanne brugere flyttes over på
• Eksisterende knudepunkter deles op i sektorer, så den samlede trafik gennem punktet kan øges
• Trafik i infrastrukturen sikres flere veje, - redundans
• Der anvendes UPS og transient beskyttelse, så strømforsyning bliver stabil

Andre tiltag som vil gøre GrenaaS.net i stand til at yde væsentligt til IT-samfundet i Grenaa:
• Fremme undervisning i brug af computer, IT og Internet
• Fremme bøvl-værkstedet på VUC, så alles bøvl med computere, IT og internet kan afhjælpes 
• Udbygge en veltrænet aktiv netbyggergruppe og evt. lave netbygger-kurser for andre områder
• Gratis e-mail, alsidige nyheder og webtjenester på Djurslandsportalen, bl.a. Grenaa by-portal
• Tilslutte boligblokke, virksomheder og institutioner, som støttes af professionel montør



Vi vil at det skal være nemt, rart og sjovt at være del af IT-samfundet i Grenaa:
• PBS er under gennemførelse for at forenkle og stabilisere brugernes betalinger
• Gratis udendørs-dækning skal i denne forbindelse udbygges
• GrenaaS.net skal synliggøres i offentligheden, så flere kan få gavn af egnsnettet
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• GrenaaS.net skal synliggøres i offentligheden, så flere kan få gavn af egnsnettet
• Lokale aktive inddrages som tov-holdere for adgangspunkterne i deres nærområde
• 1) IT-undervisningen 2) Computer-Bøvl-aftner 3) Netbyggermøder, 4) byportalen danner grobund
• Professionel support i samarbejde med Institut for Trådløst Bredbånd sikrer klog og hurtig hjælp
• Samarbejdet med EbeltoftS.net og Vestdjursnet.dk om ”Networking Djursland” visionen udvikles
• Vi ønsker bevidst at være alsidigt venlige og imødekommende. Hjælpsomme indadtil og udadtil
• . . . for vi ønsker at alle skal have det godt i et velfungerende IT-samfund her på Djursland . . .

Som vores netmester fra Institut for Trådløst Bredbånd skrev til slut i sit nytårsbrev til nettets aktive:

. . . Vi har det rart sammen.
Alt i alt er vi jo det mest visionære og dynamiske net på Djursland.... 

foruden det sødeste ;-)

:  Når sød træder i stedet for bedst gør bedst kun godt . . .


