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Egebjerg, den 23. juli 2018 

 

PRESSEMEDDELELSE 

Ny aftale med Fibia om lynhurtigt fibernet til Egebjerghalvøen 
Nu kan det snart være slut med langsomt bredbånd på Egebjerghalvøen. En ny aftale med Fibia P/S bety-
der, at hvis blot 40 procent af husstandene og virksomhederne siger ja til en lynhurtig fiberforbindelse, 
vil Fibia tilbyde alle beboere, sommerhusejere og virksomheder den hurtige fiberforbindelse. Det er re-
sultatet af en ny aftale mellem Fibia og borgergruppen Bedre bredbånd på Egebjerghalvøen. 
 
Aftalen betyder konkret, at husstande og virksomheder, som endnu ikke har fået tilbudt fibernet, skal sige 
ja til en hurtig fiberforbindelse inden en bestemt dato i efteråret 2018. Herefter kan Fibia begynde at grave 
fibernet ned allerede i første halvdel af 2019. 
 
”Jeg er fantastisk glad for, at vi har fået denne aftale med Fibia,” siger Lena Faurschou, formand for Ege-
bjerg Bylaug og talskvinde for borgergruppen. ”Det er det, vi i borgergruppen hele tiden har arbejdet for. 
Og jeg er særlig glad for, at Fibia med aftalen har været meget imødekommende over for vores ønsker”.  
 
Hos Fibia glæder man sig også over den nye aftale. ”I Fibia arbejder vi hele tiden på at sikre fibernet til flest 
borgere hurtigst muligt. Vi er derfor meget tilfredse med, at vi nu kan tilbyde fibernet til et samlet område 
som Egebjerghalvøen, såfremt der opnås tilslutning på de minimum 40 procent. Vi er særligt glade for, at vi 
med denne aftale opnår en løsning, som dækker både byen og landområdet,” siger salgschef hos Fibia, An-
dré Jensen.  
 
Fibia fastholder prisen for tilslutning til fibernettet på 1.995 kr., hvis tilmeldingen sker inden den endnu ikke 
fastsatte deadline. Prisen vil derefter stige til 4.995 kr. 
 
”Vi synes, at det er rimeligt, at der er en klar fordel for dem, som beslutter sig her og nu. Og vi håber, at det 
kan være et incitament til, at den samlede tilslutning når op på minimum,” siger André Jensen. 
 
Fibia indgik i foråret en aftale med 78 beboere og sommerhusejere i Bøsserup og Unnerud om udrulning af 
fibernet i den del af Egebjerghalvøen. Den aftale røres der ikke ved, uanset om projektet på hele Ege-
bjerghalvøen bliver til noget eller ej.  
 
Datoen for projektstart og deadline vil blive offentliggjort til august på www.egebjergonline.com/bedre-
internet og på Facebookgruppen ”Egebjerg – i Odsherred”. Tilmelding vil herefter kunne ske på hjemmesi-
den www.fibia.dk/egebjerghalvoen.  Du kan sende en mail til bedre.bredbaand@gmail.com. Så sender vi 
besked, når der er åbent for tilmelding. 
 

Yderligere oplysninger hos: 
Salgschef André Jensen, Fibia på 30 57 32 03 eller anj@fibia.dk 
Formand Lena Faurschou, Egebjerg Bylaug på 53 87 87 47 eller egebjergbylaug@gmail.com  
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Fakta 
Egebjerghalvøen ligger i Odsherred Kommune og er området fra Strandhuse i nord til Sidinge Fjord i syd, og 
fra Bognæs i vest til Grønlandshuse i øst. 
 
Datoen for projektstart og deadline for tilmelding offentliggøres primo august på www.egebjergon-
line.com/bedre-internet og på Facebookgruppen ”Egebjerg – i Odsherred”. Herefter kan man tilmelde sig 
fibernet på www.fibia.dk/egebjerghalvoen.  
 
Send en mail til bedre.bredbaand@gmail.com. Så sender vi besked, når der er åbent for tilmelding. 
 
Prisen for tilslutning er 1.995 kr. Efter deadline stiger prisen til 4.995 kr. 
 
Aftalen omfatter 690 husstande og blot 276 af disse, svarende til 40 procent, skal sige ja til fibernet inden 
deadline, som offentliggøres til august. 
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