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Som det nok er opdaget, har NyborgNet afholdt ekstraordinær Generalforsamling, hvor det er
vedtaget at Energi Fyn må lægge Fiber i hele deres område, således dem som måtte ønske det kan
blive koblet på og så finde en ny udbyder blandt dem som har en distributionsaftale med Energi
Fyn.
Hvorfor er Skoparken så ikke med i denne aftale, er der flere som har spurgt?
For det første er det ikke noget vi er blevet inviteret med til.
For det andet så ligger der allerede fiber i jorden i skovparken, som det i øvrigt blev oplyst på
sidste Generalforsamling, her blev der spurgt om interessen for henholdsvis fuldt Fibernet contra
Gigabit net.
Gigabit netværk kan etableres rimeligt hurtigt efter opgradering i de forskellige fordeler bokse i
området, samtidig skal der ikke lægges nye kabler, altså ikke noget arbejde eller omkostning for den
enkelte grundejer.
Ved fuldt fibernet skal der stadig opgraderes men her skal der så også lægges nye kabler ind til hver
enkelt bruger, dvs. nedgravning og installation i det enkelte hus, samt nye kabler i huset. Prisen
herfor ligger på ca. 10.000 kr. pr. grundejer, som den enkelte bruger selv står for.
Stemningen på Generalforsamlingen var herefter at forsøge med Gigabit netværk, hvilket vi regner
med at holde møde med Stofa om i løbet af de kommende 14 dage.
På dette møde vil vi klart holde Stofa op på et tilbud om Fuldt Fibernet også, så der kan foretages en
sammenligning.
Planen er herefter at informere alle beboere om mulighederne, hvor de samtidig får mulighed for at
give deres mening til kende. Dette for ikke at være afhængig af at skulle vente på en evt.
Generalforsamling.
PBV
Flemming Hansen

Grundejer og antenneforeningen
Skovparken Nyborg
Harevænget 124
5800 Nyborg

Tlf.: 20426286
Mail: flemhans@skovparknet.dk
www.grf-skovparken.dk

CVR-nr.: 18137585

