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Varberg blir en del av WiFi4EU 
Varbergs kommun har fått 150 000 kronor från EU för att installera 
ett öppet nätverk – WiFi4EU. 

Mer än 13 000 europeiska kommuner sökte bidrag från ”Fonden för ett samman-
länkat Europa – WiFi4 EU” och Varbergs kommun är en av 2 800 kommuner 
som fått 150 000 kronor för att installera ett öppet nätverk. 

Just nu pågår samtal inom kommunen för att komma fram till vilken eller vilka 
platser som ska anslutas till WiFI4EU, utifrån de förutsättningar och krav som är 
kopplade till bidraget från EU. 
 
Främja internetuppkoppling på offentliga platser 
EU vill främja fritt WiFi för invånare och besökare på allmänna platser som 
exempelvis parker, torg och offentliga byggnader. Därför har pengar avsatts och 
kommuner i hela Europa har fått söka för att bli en del av WiFi4EU.  

Pengarna som Varbergs kommun har fått kan användas för att installera ett helt 
nytt WiFi-nätverk eller för att uppgradera eller förbättra täckningen på ett 
befintligt offentligt WiFi-nätverk. Det nät som ska installeras får inte överlappa 
befintliga kostnadsfria privata eller offentliga erbjudanden med liknande 
egenskaper och kvalitet. 

 
För mer information, kontakta: 
Linda Svensson, utvecklingsstrateg 
Telefon: 0706 40 81 14 
E-post: linda.svensson@varberg.se  
 
Läs gärna även på www.wifi4eu.eu  
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