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Deltagerne i borgermødet om
bredbånd på Egebjerghalvøen
er ved at finde deres pladser.
Uvidende om, hvilken
overraskelse de skulle
få kort tid efter.
Foto: Jesper Danscher

Benspænd for hurtigt fiberbredbånd
BREDBÅND: Fibias
ledelse vil ikke god
kende et bredbånds
projekt i UnnerudBøsserup Huse. Nu
er muligheden at
søge statens bred
båndspulje.

Af Jesper Danscher
EGEBJERG: Det, der skulle have været et møde om,
hvordan man etablerer
hurtigt fiberbredbånd på
Egebjerghalvøen, endte med
at blive starten på en ny andelsbevægelse.
- Jeg må desværre fortælle
jer, at jeres projekt i Unnerud-Bøsserup Huse ikke kan
blive etableret foreløbig,
kunne projektkonsulent fra
Fibia Brian Guldberg Hinrichsen fortælle to måbende bredbåndsambassadører
fra de to byer, Thomas Knygberg og Lena Faurschou.
Mødet var da allerede godt
i gang, og flere kommende
projektområder var blevet
udpeget.
Næste skridt skulle så
være, at der skulle udpeges
ambassadører fra disse områder. Ambassadører, der
skulle gå rundt til naboerne

og få dem med på et fiberprojekt under Fibias vinger.
Og ikke alene kom meddelelsen om, at projektet ikke
var godkendt af Fibias ledelse med den konsekvens, at
der ikke kunne sættes tid på,
hvornår det kunne gå i gang.
Alternativet var at lave et
projekt, som man kunne
søge penge til gennem Statens Bredbåndspulje.
Men der er lige det problem
med Statens Bredbåndspulje, at hvor det koster 2000
kroner at blive tilsluttet fiberbredbånd i Fibiaprojekterne, så er indgangsbilletten til den enkelte husstand
under Statens Bredbåndspulje sat op til 4000 kroner.
- Jeg vil gerne hjælpe jer
med at få Unnerud-Bøsserup Huse projektet ind under denne pulje, lovede Brian Guldberg Hinrichsen.
Så der var ikke noget at sige
til, at der blev en lidt trykket
stemning blandt de godt 20,
der var mødt op i Egebjerg
Forsamlingshus med lyst til
at høre mere om og hvornår,
det hurtige bredbånd kom
til Egebjerghalvøen.
- Vi har da godt nok fået
noget at tænke over, sagde
Thomas Knygberg oven på
den melding.
Men han fik hurtigt hjælp
fra salen, hvor forslaget om
at kontakte Odsherred Forsyning for at få dem til at
lægge fiberkabler i forbindelse med, de alligevel skal
kloakere hele området.
Og pludselig var tanken

Klaus Burrild udpeger projektområderne som initiativgruppen ser dem.

om et andelsselskab, der
kunne levere fiberbredbånd, ved at tage form.
- Jeg synes, vi skal snakke
med Odsherred Forsynings
direktør om mulighederne,
sagde en af tilhørerne.
Og tanken blev hængende i
rummet og bestemt fanget af
projektgruppen på syv, der
havde inviteret til mødet.
- Vi har nu ikke de bedste
erfaringer med at lægge fiberbredbånd sammen med
kloak, kunne Fibias repræsentant på mødet, Brian
Guldberg Hinrichsen, dog
fortælle og han tilføjede:
- Dels er der praktiske problemer, dels så går gravearbejdet til kloak ganske langsomt.
Enkelte talte for helt at
undgå gravearbejdet ved
at satse på trådløst wifi fra
master, men den idé vandt
ikke umiddelbart gehør i
forsamlingen, der pludselig
havde fået en hel masse at
tænke over.

Thomas Knygberg (tv.), Lena
Faurschou og Brian Guldberg
Hinrichsen.

