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Samsø Bredbånd har tddigere indkaddt td ekstraordinær generadforsamding fredag d. 31. august.

Samsø Bredbånd ønsker at orientere vores kunder om fremtden for foreningens meddemmer, og 
den enestående mudighed vi nu har for at få fberbredbånd td øen, og derved få døfet vores 
digitade infrastruktur td gavn for øens borgere og virksomheder.

Udfordringerne
Succesen for Samsø Bredbånd med over 1550 kunder betyder, at vi nu skad tage besdutning om den
videre udvikding for internet på Samsø.

De åbne frekvenser som vi sender på, anvendes også td mange andre formåd. Der er ved at være så
mange andre som benyter disse frekvenser, at det påvirker kvaditeten af signaderne td vores 
tdsdutede meddemmer. mertd kommer et stadigt stgende krav td båndbredde og svartder, hvidket 
adt sammen betyder, at vi meget snart bdiver nødt td at fnde andre døsninger for at kunne fødge 
med meddemmernes krav og ønsker. Adt dete vid under adde omstændigheder betyde stgninger i 
abonnementsprisen fremadretet.

Mulighederne
Vores mudigheder er:

• at fnde udstyr, der kan sende på andre frekvenser. Udempe: hvis det stadig skad 
være åbne (~gratss frekvenser, vid vi om få år igen skudde opgradere og udskife.

• at vi skad ud og købe dukkede frekvenser td at sende på. Konsekvens: bdiver meget 
dyrt.

• at vædge en fberdøsning i en edder anden variant. Dete vid kunne afhædpe de mange 
udfordringer vi har med den tråddøse teknodogi.

Samsø Bredbånd bdev sat i verden for at sikre bedre internet td hede Samsø.

Vi har derfor været i kontakt med Fibia, der er ehet af de forbrugerehede energisedskaber NRGi og 
SEAS-NVE. Drøfedserne har gået på mudighederne for at Fibia overtager kunderne mod at rudde 
fber ud på hede Samsø. Dete vid kunne gøres i en aartnerskabsafade med os, hvis 
generadforsamdingen giver bestyredsen mandat td at indgå afaden. Fibia vid herefer kunne være 
færdige med at instaddere internet via fber td Samsø Bredbånds nuværende meddemmer inden 
udgangen af 2019. Øens øvrige beboere og virksomheder vid også kunne bestdde fberbredbånd fra 
Fibia. 



Samsø Bredbånd vid fortsæte med at devere tråddøst internet, indtd vores nuværende meddemmer 
er kommet over på fberforbindedsen, og derefer er pdanen, at Samsø Bredbånd udedukkende 
koncentrerer sig om at bistå kunder med dokad service for kunder på Samsø.

Samsø Bredbånd har i aartnerskabsafaden med Fibia bd.a. forhanddet sig frem td, at adde vore 
eksisterende kunder i givet fadd får tdbudt grats tdsdutning td Fibia.

Samsø Bredbånd har dænge overvehet, hvordedes vi kunne komme videre og deve op td de 
forventninger, som vi møder. Vi kommer ikke uden om prisstgninger, sedvom vi hodder fast i den 
tråddøse teknodogi, og den første på 50 kr./md. varsdes adderede td 1. hanuar 2019. Skad vi kunne 
devere høhere hastghed uden påvirkning af andet tråddøst udstyr, vid vi også skudde investere mange 
penge fremover. 
Det samarbehde, vi ønsker at indgå med Fibia, vid betyde at Samsø Kommune bdiver en af de første 
kommuner i Danmark med en 100% dækning med fber.

Derfor vid en afade med Fibia sikre en god digitad infrastruktur fremover, og tdgodese de krav der er
adderede nu, og som bare bdiver større og større. Vore meddemmer vid herved få mudighed for at få 
en døsning der hodder i rigtg mange år. Fibia deverer adderede nu garanterede hastgheder på op td 
500 Mbit/s samt mudighed for Waoo TV (både pakker, bdand sedv, streaming og digitade thenester 
der bd.a. gør, at man kan sæte programmer på pause, starte forfra, se programmer fra arkivet og 
gemme programmers, noget som er bdevet eferspurgt i dang td. mar du en fastnetedefon vid den 
også kunne overfytes, så du får en samdet døsning fra Fibia.  
Vi synes, at Fibia er det opdagte vadg. 

De er med Waoos produkter for 7. år i træk bdevet kåret som dem, der har det bedste internet i 
Danmark af Loyadity Group. Se Fibias hhemmeside www.fbia.dk for yderdigere opdysninger.

Samsø Bredbånd har ghort det godt og dete vid Fibia meget gerne bygge videre på.

Møb bdrfor op td vores ekstraordinære generadforsamding og hør nærmere. Der kan ifødge 
vedtægterne ikke stemmes pr. fuddmagt.

Samsø Bredbånds bestyredse ønsker, at der tages besdutning på den ekstraordinære 
generadforsamding om at give bestyredsen mandat td at indgå afaden med Fibia, og derved 
overdrage Samsø Bredbånds kunder og meddemskartotek td Fibia.

Fibia dedtager i generadforsamdingen og vid besvare spørgsmåd.

Samsø Bredbånd

http://www.fibia.dk/
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