Kære medlem af FBA
Med dette julebrev vil bestyrelsen gerne give en status på fiberudrulningen samt orientere om
status nu, hvor Stofa den 20.12.2020 formelt overtager FBAs antenneanlæg.
FBAs kabelnet lukkes den 21. december 2020, og FBAs aktiviteter stopper den 31. december 2020.
Der udarbejdes herefter et likvidationsregnskab pr. 31.3.2021, og dette fremsendes til alle medlemmer.
Derefter lukker foreningen definitivt ned. Det vil dog stadig, både før og efter lukning, være muligt at
kontakte os i bestyrelsen, da vi alle 3 også er medlemmer af Grundejerforeningens bestyrelse.
Og husk: FBA er ikke kun forening for de, der har valgt Stofa, men ligeså meget for de der har valgt
Fanønet (Nordby Antenneforening) eller noget helt tredje.
Udrulning af fiber.
Udrulningen er tilnærmelsesvis færdig. Enkelte har ønsket tilslutning i 2021. En udfordring har været
-og er sikkert stadig- at nå ud med information til alle medlemmer. En reminder her i 11 time betød,
at flere henvendte sig for at få Stofa inden Jul, og der er lykkedes at hjælpe disse også. Vi frygter dog,
at der stadig er sommerhusejere, som tror, at alt fortsætter som hidtil. De vil desværre møde sort
skærm og ingen internet næste gang de (eller deres lejere) kommer til Fanø.
Noget af problemet skyldes, at vi har fået TV, internet og regninger fra Fanønet, som også hedder
Nordby Antenneforening. Men dette er ydelser som Fanønet har leveret til FBA i overensstemmelse
med den aftale som udløb den 20.12.2020. I ejerforeningerne og nogle sommerhuse vil Fanønet fortsat
kunne levere, men i langt de fleste sommerhuse er det kun muligt at vælge Stofa.
Hvis nogen nu eller efter nytår bliver klar over, at de har et problem, står både vi (FBAs bestyrelse)
og Stofa klar til at hjælpe, men trylle kan vi ikke. Det positive er dog, at de sidste fortsat kan blive
tilslutter på samme vilkår som andre medlemmer af FBA.
Status.
Der har under omlægningen været meget få alvorlige problemer, og de er os bekendt alle blevet
løst til alles tilfredshed. Generelt har Stofa og deres entreprenør, Svane, været meget fleksible og
servicemindede, og bestyrelsen har været meget tilfredse med samarbejdet.
Stofa.
Stofa har desværre måttet opgive at indgå en aftale om levering af TV Fanø, medens det lykkedes at
få TV Esbjerg. Stofa udsendte den 19. november en mail til de medlemmer, som havde mulighed for
at modtage TV Fanø om dette. Det kræver et kort eller en TV-boks, som godt 30 medlemmer har bestilt,
og de fik mulighed for at returnere udstyret og få pengene tilbage.
Bestyrelsen (og enkelte medlemmer) har ikke været tilfredse med dette forløb, men vi kan ikke gøre
noget ved det. Stofa har som kompensation foretaget nogle forbedringer i abonnementerne, hvoraf
den væsentligste er, at vi ikke får nogen prisstigning i 2021. Hvis I vil se nærmere herom, kan I gå ind
på vor hjemmeside, eller kontakte Stofa på https://stofa.dk/kontakt eller telefon 80 30 30 30.
Modtagelse af 4 ekstra tyske kanaler.
Der er som nævnt ovenfor kun godt 30 der har købt kort eller TV-boks. Vær opmærksom på, at dette
udstyr er nødvendigt, hvis man vil se de ekstra 4 tyske kanaler. Det er vel især i udlejningshuse, at
dette er relevant, men godt 30 huse forekommer lavt. Ønsker I nærmere oplysninger herom, så kontakt
Stofa på ovennævnte telefonnr..
Med disse linjer vil vi ønske alle en glædelig Jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Annette Niebuhr, Michael Ovesen og Anker Mejnertz
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