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Egebjerg, den 13. august 2018 

PRESSEMEDDELELSE 

Egebjerghalvøen åbner for tilmelding til fibernet 
Fra mandag den 20. august kan omkring 800 beboere, sommerhusejere og virksomheder på Ege-
bjerghalvøen, som stadig har dårlig bredbåndsforbindelse, tilmelde sig lynhurtigt fibernet fra Fibia. Der er 
deadline for tilmelding den 22. oktober, og her skal 40 procent af de omkring 800 have meldt sig. Kom til 
borgermøde i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus tirsdag den 21. august klokken 19, hvor du kan få svar 
på dine spørgsmål og høre, hvad du selv kan gøre for at hjælpe projektet i mål. 
 
I juli indgik borgergruppen Bedre bredbånd på Egebjerghalvøen en aftale med Fibia P/S om at tilbyde bebo-
ere, sommerhusejere og virksomheder på halvøen lynhurtigt fibernet. Mandag den 20. august åbnes der op 
for, at de kan tilmelde sig fibernet via Fibias hjemmeside. Hvis 40 procent af de omkring 800, som projektet 
omfatter, har tilmeldt sig inden 22. oktober, kan Fibia begynde at nedgrave fiberforbindelserne allerede i 
første halvår af 2019. 
 
”Vi er i borgergruppen fantastisk glade for, at vi har fået denne aftale med Fibia. At kunne tilbyde næsten 
hele Egebjerghalvøen fibernet uanset om man bor længst ude i Grønlandshuse eller i Sidinge, har netop 
været borgergruppens formål”, siger borgergruppens talskvinde Lena Faurschou. ”Og når vi siger ”næsten” 
er det fordi området vest for Sidinge mod Vig med omkring 70 husstande af tekniske årsager ikke er med i 
projektet. Men vi vil i borgergruppen selvfølgelig arbejde for at finde en løsning for dem også”. 
 
Når man sætter et så omfattende projekt i gang, ved man i borgergruppen godt, at det er vigtigt med infor-
mation. Derfor indkaldes der til borgermøde i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus. 
”Vi ved, at der kan være mange spørgsmål til sådan et projekt. Og vi ved, at der skal gøres en stor indsats i 
lokalområderne for at vi kan nå måltallet på de 40 procent. Derfor indkalder vi til borgermøde, hvor vi også 
har inviteret Fibia til at svare på spørgsmål, og hvor vi selv vil prøve at organisere arbejdet med at få orien-
teret alle 800 beboere, sommerhusejere og virksomheder på halvøen om tilbuddet”, siger Lena Faurschou. 
 
Borgermødet vil foregå i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus tirsdag den 21. august klokken 19 til 21.  
 
Prisen for tilslutning til fibernettet er 1.995 kroner, hvis tilmeldingen sker inden projektets deadline. Deref-
ter vil prisen stige til 4.995 kroner.  
 
Beboere, sommerhusejere og virksomheder i områderne Egebjerg by, Strandhuse og Unnerud/Bøsserup, 
som ikke i første omgang har sagt ja til fibernet, kan godt tilmelde sig det nye projekt, og de vil dermed 
tælle med i de 40 procent. 
 
Interesserede kan fra mandag den 20. august tilmelde sig Fibias tilbud på hjemmesiden  
www.fibia.dk/egebjerghalvoen  
 
Pressen er velkommen til borgermødet tirsdag den 21. august kl. 19 i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus. 
 
 

Yderligere oplysninger hos: 
Formand Lena Faurschou, Egebjerg Bylaug på 53 87 87 47 eller egebjergbylaug@gmail.com  

http://www.fibia.dk/egebjerghalvoen
mailto:egebjergbylaug@gmail.com
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Fakta 
Projektområdet strækker sig fra Strandhuse i nord til Sidinge Fjord i syd, og fra Sidinge i vest til Grønlands-
huse i øst. 
 
Man kan tilmelde sig fibernet på www.fibia.dk/egebjerghalvoen. Deadline for tilmelding er 22. oktober 
2018. 
 
Prisen for tilslutning er 1.995 kr. Efter deadline stiger prisen herfor til 4.995 kr. 
 
Priserne for bredbånd og tv-pakker kan ses på www.fibia.dk/egebjerghalvoen  
 
Aftalen omfatter omkring 800 husstande og 40 procent af disse skal sige ja til fibernet inden deadline 22. 
oktober 2018. 
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