
Mens vi afventer optimale forhold for internetforbindelse … kronologisk forløb 

 
  

Vi kender alle problemet: Den nuværende internetdækning langs Storebælt er temmelig mangelfuld, især i ferieperioder, når alle mand er i sommerhusene. 

Hvem af os har ikke prøvet at finde et signal ved at vandre hvileløst op og ned ad vejene, stå udenfor på terrassen i regnvejr, eller ved at slå et smut ned på 

strandengen i lønligt håb om at finde et brugbart signal ?  

 

2018: De mest adrætte af os kan naturligvis følge de 4 fiffige personers eksempel (se foto ovenfor): Hejse os op i klatretræet og udvælge en passende grøn 

gren at sidde på i lønligt håb om at få kontakt med den vide verden uden for Bildsø Strand.  

For en mageligere indstillet aldersgruppe kan løsningen være at gå ind på Fibias hjemmeside http://info.fibia.dk/fiber og tilmelde sin sommerhusadresse som 

værende interesseret i at få sommerhuset koblet effektivt op.  

Fibia har også et specielt sommerhusabonnement ! 

Jo flere sådanne individuelle tilkendegivelser, der er, desto større er chancerne for, at Fibia vil fatte interesse for vort område. 

Bring gerne denne info videre til  naboer, venner og bekendte - også i de øvrige sommerhusområder langs kysten ! 

 

2019: Formand Nils Frederiksen har været til møde med Fibia den 16. april. Det blev lovet, at der blev udsendt et kort over det område, Fibia arbejder med, 

samt et mødereferat. Intet der dog modtaget endnu i sommeren 2019. Det kommer pt. til at koste ca. kr. 2000,oo ved tilmelding nu. Senere tilmelding er pt. 

anslået til at koste ca. kr. 5.000,oo. (kilde: referat af bestyrelsesmøde 11.05.2019).    (fortsættes …) 

 

http://info.fibia.dk/fiber


2020: April: Nu er der skred i tingene ! En arbejdsgruppe i Stillinge Strand har gjort et stort fodarbejde for at få godkendt projekt fibernet Stillinge Strand.  

Projektet omfatter fra syd Stillinge Strand og op til og med campingplads og feriekoloni i Bildsø skov, hermed også Grundejerforeningen Bildsø 

Plantagegrunde.  

Derfor har alle grundejerforeningens medlemmer 5. april modtaget mail fra bestyrelsen med arbejdsgruppens info om tilmelding til fibernet hos Fibia.  

Bestyrelsen vil nok snarest muligt komme med mere uddybende info til foreningens medlemmer – ellers følg selv med på Fibias site. 

Det er en forudsætning for projektets udførelse, og for tilslutningspris på kr. 1.495 (engangsbeløb), at der senest 30. juni 2020 kommer tilmelding fra mindst 

160 adresser i området, der iflg. Fibias eget kort har 433 udvalgte adresser (sommerhuse/helårshuse/virksomheder). 

Desuden er der af Stillinge-arbejdsgruppen oprettet en Facebook-gruppe: Fibia Fibernet projekt Stillinge Strand. 

Medio maj: Hurra, nu er planerne om etableringen af Fibia fibernet en realitet – i Stillinge Strand, Bildsø Strand og nu også på Drøsselbjerg ! 

Udviklingen kan stadig følges på ovenstående Fibia-link, hvor der nu også kan ses en trin-for-trin guide til det fremtidige Fibia-projektforløb. 

Hurtiglink til trin-for-trin guide: https://fibia.dk/privat/kundeservice/vejledninger/  

November 2020: På facebooksiden for Fibia-arbejdsgruppen i Stillinge Strand oplyses det, at Fibia starter nedgravningsarbejdet i området omkring Lillerisvej i 

juni 2021 og at idriftsættelsen kan forventes 1. juli 2021. (Lillerisvej er ca. 200 m syd for Bildsø Plantagegrunde). 

 

2021: 7. april: Tilmeldte fibernetkunder har modtaget mail fra fiberkonsulent Jan Gemal Rasmussen hos LK Fiber A/S, på vegne af Fibia,  om etablering af 

fibernet med følgende ordlyd:  

”Vi er glade for, at du har bestilt fibernet fra Fibia. Jeg vil snarest kontakte dig, så vi blandt andet kan aftale, hvor din fiberboks skal sidde, og hvor der evt. skal 

graves. Du kan læse mere om etableringen af fibernet i den vedhæftede guide”. LINK til 4-siders guide. 

(NB! I den 4-siders guide, side 4 er de 2 links til ”film om tilslutning” døde, dvs. de virker ikke! R17 har derfor ringet til Fibia support tlf. 7029 2444 og fået 

udleveret URL til filmen, se derfor filmen her:  https://fibia.dk/privat/kundeservice/vejledninger/waoo-fra-fibia-installationsfilm/ ). 

På forespørgsel fra R17 har Jan Gemal Rasmussen svaret, at man får besked i god tid, så man kan nå at være til stede på matriklen, når han kommer.  

Jan Gemal Rasmussen har mobilnummer 2044 5783, men han kunne kun kontaktes i konsulentfasen. 

23. april: Tilmeldte fibernetkunder har fra Slagelse Kommune modtaget brev om Partshøring vedr. ledningsarbejder på private fællesveje langs 

Drøsselbjergvej. Gravearbejdet er planlagt at starte 10. maj 2021. Brevet kan læses her. Det til brevet vedhæftede oversigtskort kan ses her. 

Medio juni: Gravearbejdet startet på vore 3 veje. Fibia havde indforskrevet et ekstra stort arbejdshold, ca. 50 mand i alt, så arbejdet i Stillinge og Bildsø 

strande kunne udføres på rekordtid. Det blev gravet en cirka 30 cm bred og 50 cm dyb rende snorlige ned ad vejene i (forhåbentlig) 2 meters afstand fra 

træerne. Ved R17 kunne man i graverenden se, at telefonkablet, der er videreført over til godsejer Bechs hus, lå lige nedenunder, så ved man det! Fiberkablet 

i orange beskyttelsesrør blev lagt ned i renden, og ud for hver tilmeldte matrikel blev der gravet huller vinkelret på renden som forberedelse til, at fiberkablet 

skulle skydes under jorden ind på matriklen til aftalt sted, hvor der blev håndgravet et hul vinkelret på fundament. Hos R19 tog indskydningen ca. ½ time, hos 

R17 ca. 2 timer, da der på grund af trærødder måtte håndgraves 2 ekstra steder inde på matriklen for forsigtigt at lirke kablet rundt om nogle trærødder. 

Dette arbejde blev udført yderst nænsomt uden at beskadige de store rødder, og kablet blev ført fint frem til fundament. Afslutningsvis blev alle graverender 

på vejen og på matrikler dækket omhyggeligt til, så græsset kan tage over igen. Stor ros til de hurtigt- og hårdtarbejdende fiberfolk i sommerheden ! 

Så nu venter vi bare på at få mail/brev om, at en tekniker kommer med fiberboksen og tilslutter fibernettet inden døre. 

https://fibia.dk/privat/kundeservice/vejledninger/
http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/trin-for-trin_april2020_final.pdf
https://fibia.dk/privat/kundeservice/vejledninger/waoo-fra-fibia-installationsfilm/
http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/partshoering-fiber.pdf
http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/kort-pdf.pdf


August: Den 3. august kom gravemaskinen lidt overraskende igen til R17/R19 for at grave hul i vejen. Årsagen var, at teknikerne ved et ekstratjek af 

fiberkablernes farvekoder i samlekassen oppe på Drøsselbjergvej havde opdaget, at kablerne til R17/R19 var blevet byttet rundt, og det blev så rettet ved, at 

de ”gamle” fiberkabler fra vej til hus blev fjernet og nye blæst ind til fundamenterne, så alt kunne være parat til den afsluttende installation inden døre den 

følgende dag. Den 4. august ankom en tekniker og borede hul indefra på stuevæg og ud i fundament – uden at ramme den ydre bræddebeklædning - i en 

meget stejl vinkel, så regnvand ikke kan trænge ind. Fiberkablet blev ført ind gennem borehullet og routeren blev monteret. Det hele skete med yderste 

præcision. Teknikeren koblede sin egen pc på routeren via et netkabel og konstaterede med tilfredshed, at hastigheden var 57/54, hvilket er over de lovede 

50/50. Han understregede, at den af Fibia lovede hastighed på 50/50 gælder ved brug af netkabel. Ved trådløs forbindelse vil hastigheden være mindre, 

ligeledes hvis flere apparater bruger forbindelsen samtidig. 

 

Fotos af Fibias arbejde i 2021 kan ses her . 

http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/fibia2021.pdf

