12. februar 2021
Ni projekter spredt over Langeland
Ni projekter spredt over Langeland søgte i 2020 statsstøtte til installering af
fibernet. Desværre kom kun tre projekter med i alt 228 adresser igennem
nåleøjet, de øvrige seks projekter kan enten søge igen her i 2021 eller afvente
situationen.
Den er nemlig under ændring. Efter det blev bekendt, at Energi Fyn har til
hensigt at overtage Langelands Elforsyning, er foreningen blevet kontaktet af
Energi Fyns bredbåndsdirektør, Carsten Hansen. I en mail skriver han, at
energiselskabet er parat til at installere fibernet på Langeland i områder med
tilstrækkelig tilslutning: Hvis 50% af adresserne i et område tilslutter sig og
hver adresse er indstillet på at betale 3.000 kroner, er der god sandsynlighed
for, at Energi Fyn installerer fibernet.
Foreningen bakker 100% op om udmeldingen, og vi hjælper gerne med at
finde ambassadører, der frivilligt går rundt og indsamler underskrifter.
Ambassadørerne (tovholderne) for de seks projekter, der ikke fik statsstøtte i
2020 har allerede givet deres samtykke til, at Energi Fyn må kontakte dem.
Derudover kan alle adresser i nærheden af de i 2020 nedgravede fiberlinjer
henvende sig til en udbyder og bede om at få tilbud på at blive koblet på og
dermed få bredbånd. I STOFA’s linjer skal man henvende sig direkte til STOFA,
i TDC’s linjer til en af udbyderne i dette link:
https://tdcnet.dk/fiber/udbydere/
Bemærk, at linjerne er kommercielle, og at udbyderne kan tage den pris, de
ønsker for tilslutningen.
En ny udbyder er kommet til Langeland, Vendia Net:
https://vendianet.dk/
Vendia Net arbejder med fast trådløs teknologi på 5 GHz, en teknologi der har
været brugt i mange år rundt omkring i verden, også her i landet. Vendia Net
arbejder for tiden på at etablere et net i Tranekær, og firmaet er indstillet på
at etablere net andre steder på øen. Forudsætningen er – igen – at borgerne
bakker op og tilslutter sig.
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Foreningen har også fået en henvendelse fra
https://gea-sat.com/
der tilbyder at etablere bredbånd fra en satellit.
Endelig er der 5G nettet, der sender bredbånd i 700 MHz området fra alle
TDC’s master på Langeland. Den første udbyder på 5G er Telmore, og youSee
har oplyst, at de snart følger efter. 5G kører virkeligt godt. Selv med en
antenne-transceiver-router på størrelse med et stort glas Nescafé placeret
under taget kommer hastigheden typisk op på 90/30 Mbit/s – mere har en
almindelig familie ikke brug for.
Alt i alt ser det godt ud på Langeland. Bredbåndet breder sig, og når der er
flere udbydere at vælge imellem, kan prisen for tilslutningen kun blive lavere.
Den 12. februar 2021
Jørgen Jensen, formand.

