
En hurtig og fremtidssikret 

internetforbindelse 

- En opmuntring til bosætning, erhvervsvirksomhed, 

hjemmet og familien i hele Skamstrup- og nærområdet- 

 

 

Med denne løbeseddel ønskes du og din familie et godt nytår af Foreningen 

Skamstrup og Omegn, 

Det er samtidig en opfyldelse af det løfte Foreningen gav til beboerne i 

nærområdet, om at arbejde for en udrulning af fibernet til hele området og et 

tilbud fra Fibia om tilslutning til de husstande, der modtager denne 

løbeseddel. 

Allerede i 2018 startede drøftelser om udvidelse af fibernettet til at dække hele Foreningen Skamstrup og 

Omegns område. Løbende forhandlinger har nu resulteret i et realistisk tilbud fra Fibia. Tilbuddet omfatter 

597 husstande og en pris på højest kr. 2516 for tilslutning, inklusivt router og seks måneders abonnement, 

forudsat man også tilvælger den mindste TV pakke. Prisen er naturligvis højere hvis man vælger en mere 

omfattende TV pakke. 

Tilbuddet fra Fibia betyder, at bindende tilsagn om tilslutning skal ske i perioden 1/4 – 31/5-2021. Hvis der 

opnås det tilstrækkelige antal bindende tilsagn, vil grave- og installationsarbejdet blive påbegyndt omkring 1. 

september 2021. Bindende tilsagn vil foregå efter de sædvanlige Fibia procedurer med hjælp fra frivillige 

”Ambassadører”. Det betyder, at Fibia opretter en hjemmesiden: www.fibia.dk/skamstrup med undertitel 

Skamstrup området og med angivelse af de mindre lokaliteter, hvor husstande kan tilmelde sig. Hjemmesiden 

er eksklusivt for området, hvor interesserede med hjælp fra ambassadørerne giver tilsagn og bestiller den 

forbindelseshastighed og andre ydelser man ønsker. 

Hvis du ønsker tilslutning til fibernettet skal du gå ind på Fibias hjemmeside: www.fibia.dk/skamstrup 

efter den 1. april (ikke før). Du følger blot instruktionerne og angiver dine ønsker om hastighed og 

diverse pakker. Vi håber du vil tilslutte meget hurtigt efter den 1. april, fordi vi så skal tage stilling til 

hvordan ambassadørene kan hjælpe, hvis der er behov for det. Alle kan følge udviklingen i antal 

tilmeldinger på hjemmesiden, da Fibia opdaterer antal hver uge. 

Fibia har udnævnt den samme person, Brian Guldberg Hinrichsen, som havde ansvaret for Skamstrup nettet i 

2018, til at lede det nye projekt. Foreningen Skamstrup og Omegn er villig til at påtage sig den koordinerende 

rolle under forudsætning af, at et tilstrækkeligt antal frivillige personer fra delområderne melder sig 

som ambassadører. Vi vil derfor opfordre personer fra lokalområdet til at melde sig som frivillige 

ambassadører. 

Hvis det er nødvendigt, vil vi afholde et informationsmøde med ambassadørerne i februar/marts sammen med 

Brian Guldberg.  

Tilmeld dig som ambassadør med navn, adresse, e-mail og telefon senest 1. februar 2021 

til: Jens Christensen jhc.skamstrup@gmail.com eller telefon 21 78 45 52. 

http://www.fibia.dk/skamstrup
mailto:jhc.skamstrup@gmail.com

