Mens vi afventer optimale forhold for internetforbindelse …

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 …)

2020: 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 snarest komme med mere uddybende info til foreningens medlemmer.
Det er en forudsætning for projektets udførelse, 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).
Nærmere info kan også ses på Fibia’s egen hjemmeside: https://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/stillingestrand/
Man kan her også følge udviklingen i antallet af tilmeldte.

