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Lynhurtigt Fibernet til Stige?

En gruppe utilfredse Stigeborgere har etableret en gruppe der kæmper for at få Fibernet til Stige
af flere grunde. Bl.a. ønsket om en hurtigere hastighed og utilfredshed med YouSee. Mange
borgere i Stige oplever problemer med YouSee som dårligt eller intet TV signal, langsom
hastighed, udfald eller nedbrud med internettet.

Gruppen som består af Andreas Nissen, Jan Svenstrup og Johnny Pedersen har kontaktet
Energi Fyn med henblik på at få fibernet til Stige. Energi Fyn er derfor gået i gang med at
undersøge interessen for udrulning af fibernet i Stige.

Stige opdeles i 3 etaper

Energi Fyn kræver normalt at 50% - 60% af husstandene i området bestiller etablering.
Det svarer til omkring 550 husstande. Det er dog lykkedes gruppen at overtale Energi Fyn til at
dele Stige op i 3 etaper.

Første etape omhandler følgende områder:

Akacievej, Bjergfyrvangen, Haugevej, Kirkegyden (fra Stigevej til Valnøddevej), Nistedvej,
Rørkrogen, Skippervej (fra Stigevej til Stige Børnecenter), Stigehaven, Stigevej, Tanggårdvej og
Valnøddevej (på højre side når man kommer fra Tanken mod Meneta)

Dette omhandler i alt 289 husstande, hvoraf der skal være 150 tilslutninger før der igangsættes
noget. Det er ikke en betingelse at vælge Tv-delen (Waoo). De pågældende husstande skal
tilmelde sig inden tirsdag den 01. december 2015 ellers bliver hele projektet ikke til noget. På
nuværende tidspunkt har 13 ud af de nødvendige 150 husstande tilmeldt sig.
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Valget af ovennævnte husstande er sket ud fra hvor der i forvejen ligger tomme rør i jorden, så
det derved bliver billigst muligt for alle.

EnergiFyn har sendt et info-kort ud til alle i etape 1, om at "fiberbilen" holder på p-pladsen ved
Tanken Stige den 2 november kl. 14-17. Hvis du har spørgsmål så mød op. Alle er velkomne
også de der ikke er nævnt i etape 1.

Du kan følge arbejdet med at få fibernet til Stige på Facebook. Her er der en lukket gruppe der
kaldes Fibernet til Stige: https://www.facebook.com/groups/845806488815160/

Hvad er fibernet?

Fibernet et en ny type kabel, som også kaldes for lyslederkabler eller optisk fiber. Det gør de
fordi, at de transportere signalet med lysets hastighed. Det er blandt andet derfor man kan nå
ekstremt høje hastigheder ved denne type kabel. Energi Fyn tilbyder i dag 50, 75, 100, 250 og
500 mbit opkoblinger - hastigheder der ligger væsentligt over, hvad den gennemsnitlige dansker
har i hjemmet.

Samtidig har fibernet den karakteristika, at der er lige så hurtig upload- som
downloadhastigheder. Hvor andre bredbåndsforbindelser har 20 mbit download-, men kun 2
mbit uploadhastighed, (skrevet 20/2), har fibernet symmetriske hastigheder, hvilket vil sige, at
eksempelvis Waoo! udbyder 50/50, 75/75, 100/100 mbit m.fl.

Fibernet er en fremtidssikret løsning. Den høje kapacitet sikrer nemlig, at der er masser af plads
til TV i knivskarp kvalitet, lynhurtigt internet og telefoni - alt sammen uden at det går ud over
kvaliteten, også selvom du og din familie bruger det hele samtidigt.

Kan du få fibernet? Tjek det her: https://www.energifyn.dk/privat/fibernet/bestil-fibernet
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Fyn er det område i Danmark med den dårligste dækning af fibernettet.

Derfor satte de 10 fynske borgmestre sig sammen i 2014. Dagsordenen for mødet var at få
fjernet de sorte internethuller på Fyn, og sikre at Fyn kommer op på samme mobil- og
internetdækning som resten af landet.

Mangel på fibernet og bredbånd har skadet væksten og erhvervsudviklingen på Fyn, og
medmindre der sker noget kan det nationale mål om hurtigt internet til alle inden 2020 ikke
opfyldes.

- Problemet er, at internetdækning ikke er omfattet af samme lovgivning som fx el, vand og
varme. Det er udelukkende markedsmekanismerne, der afgør om selskaberne vil udrulle
bredbånd i tyndt befolkede områder, siger Faaborg-Midtfyns borgmester, Christian Thygesen.

Adgang til internet er i dag et næsten lige så vigtigt parameter for bosætning som el, vand og
varme, og derfor vil kommunerne nu også forsøge at presse selskaberne til at udrulle fiber og
bredbånd i udkantsområderne.

- Vi går nu sammen som kommuner og vil stille krav til selskaberne. Sammen er de 10 fynske
kommuner en stor kunde hos teleselskaberne, og derfor vil vi bruge vores muskler til at stille
krav om bedre udrulning, siger borgmesteren.

Samtidig opfordrer de fynske borgmestre fynboerne til at brokke sig og klage når internettet
halter.

- Det er vigtigt med et pres på teleaktørerne fra forbrugerne, så derfor opfordrer vi fynboerne til
at fortælle, når deres internet halter, siger Christian Thygesen.

Kilder: TV-2 Fyn, Energi Fyn, Waoo
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