Den 1. juli 2019

Til beboerne på Det sydlige
Langeland
Nu er der en enestående chance for at få lyn hurtigt internet ind i dit hus/lejlighed. Energistyrelsen har
nemlig udpeget netop dit hus/lejlighed som tilskudsberettiget. Dermed er det slut med langsomt internet
og dårlig mobildækning.
Bredbånd i form af nedgravet fiber giver dig så mange fordele, at det vil være dumt at sige nej.
-

Med et statstilskud på ca. 33.000 kroner stiger huset i værdi

-

Du får lynhurtigt internet, mindst 100/100 Mbit/s

-

Du får fuld mobildækning i og omkring huset

-

Du sparer penge på tv’et, internet- og mobilabonnementerne

-

Børnebørnene vil gerne besøge dig, der kommer masser af kapacitet til deres iPads

Hvis stort set alle de af myndighederne godkendte adresser på det sydlige Langeland underskriver en
fuldmagt, er chancerne for at bredbåndsprojektet får økonomisk støtte fra bredbåndspulje 2019 meget
store.
Den enkelte adresse skal betale 4000 kroner for at få fibernet ind i huset, og efterfølgende 6 måneders
abonnement ved den teleudbyder, der graver kablet ned. Med underskriften tilkendegiver du din interesse
og betaling. Hvis projektet ikke bliver til noget, skal der ikke betales.
Lad os vise dem hvilket fantastisk fællesskab vi har, og lad os sammen medvirke til at det sydlige Langeland
får fibernet, og igen kommer på danmarkskortet. Så underskriv fuldmagten allerede i dag. Det er måske
sidste gang Energistyrelsen udlover penge til at forbedre internettet i Udkantsdanmark.
Flere oplysninger får du på www.bredbaandspulje.ens.dk og www.lmbnet.dk.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen for hurtigt internet på Sydlangeland.
Tovholder Nicki Madsen – 2178 5200
Anja Kroun, Jane Hansen, Marianne Rasmussen, Mogens Johansen
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