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Mobilrevolutionen er startet i Høje-Taastrup
Med Gratis Danmark har borgerne i Høje-Taastrup nu fået nye digitale muligheder
i det offentlige rum – på gader og stræder, indkøbscentre og cafeer. Gratis Danmark-netværket giver gratis adgang til internettet, geografisk målrettede informationstilbud og nye muligheder for digital selvbetjening i det offentlige. HøjeTaastrup er den første kommune på Gratis Danmark landkortet - og flere følger.

I dag åbner Gratis Danmark-netværket i Høje-Taastrup og giver gratis adgang til Internettet
for borgere og besøgende i kommunen. Via Gratis Danmark portalen får man desuden adgang til information om lokal trafik, vejr og kulturliv, tilbud fra det lokale erhvervsliv, nye
digitale selvbetjeningsmuligheder i det offentlige, borgerinformation og meget, meget mere.
– Gratis Danmark er født som et nationalt projekt med en stærk lokal profil. Vi ser det som
vores fornemmeste opgave at sikre brugerne information som er ultra-relevant. Vi udvælger
vores samarbejdspartnere og sponsorer med stor omhu og bruger alle teknologiens muligheder for at sikre, at den rigtige information kommer frem til de rette brugere, siger Camilla
Banja, som er direktør for Gratis Danmark.
Første gang man kobler sig på nettet via Gratis Danmark netværket skal man oprette en
profil, som man bruger hver gang, man efterfølgende bruger netværket. Ved oprettelsen
skal man besvare en række spørgsmål, der sikrer, at man kun modtager den information,
som man er interesseret i gennem Gratis Danmark netværket. Derefter er der adgang til
portalen – og resten af internettet.
Høje-Taastrup kommune er også til stede på Gratis Danmark portalen med information til
borgerne i kommunen – samt adgang til kommunens digitale selvbetjeningstilbud. Kommunen bruger ca. 17 procent af sit årlige annoncebudget på Gratis Danmark, hvor man informerer borgerne ligesom man gør det i lokalavisen – dog med en række nye muligheder.
– Med Gratis Danmark portalen får vi en helt ny mulighed for at komme i kontakt med HøjeTaastrups borgere. Via portalen kan vi få fat i borgere, som vi ikke har fat i via vores egen
hjemmeside, vi kan målrette informationen til udvalgte grupper – og så kan vi give borgerne gratis adgang til de digitale selvbetjeningstilbud, hvilket er i helt i tråd med regeringens
digitaliseringsanbefalinger, siger Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup.
Gratis Danmark etablerer 30 såkaldte hotzoner, der giver adgang til internet og Gratis
Danmark-portalen i Høje Tåstrup. Hotzonerne dækker området langs Taastrup Hovedgade,
området ved Høje Taastrup Torv og City 2, Sengeløse (ved Kæret og Smedeløkken), Hovedgaden i Hedehusene samt Reerslev (Tingstedvej). En tredjedel af Hotzonerne er nu åbne og
tilgængelige for offentligheden og resten følger i den nærmeste fremtid.
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Hotzonerne er baseret på den velkendte WiFi-teknologi (efter IEEE 802.11 standarden), som
giver mulighed for at koble sig på nettet via en ganske almindelig pc med trådløst netkort.
Man kan også koble sig på via en avanceret mobiltelefon eller en PDA, så længe den har
WiFi-forbindelse og en indbygget webbrowser.
– Med Gratis Danmark netværket har vi skabt et robust og driftsikkert netværk, som vi hurtigt kan rulle ud på landsplan. Vi har hele den grundlæggende infrastruktur på plads og kan
åbne lige så hurtigt, som vi kan etablere de enkelte hotzoner, siger Rehne Thomsen, der er
salgs- og marketingdirektør i Butlernetworks, som står for den tekniske drift af Gratis Danmark netværket.
Høje-Taastrup er den første kommune, der kommer på Gratis Danmark landkortet, men
interessen for projektet er enorm – og man forventer i løbet af kort tid at være til stede i
det offentlige rum overalt i landet. Gratis Danmark findes desuden på en lang række hoteller, ligesom man i august havde premiere med gratis Internet i Lollandsbanens tog.
De vedlagte billeder og dækningskort kan frit benyttes af medierne. Yderligere oplysninger
om Gratis Danmark findes på www.gratisdanmark.dk.
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