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Fibernettet kommer til Bogø, Enø og Kobæk Strand 

Beboere og sommerhusejere i tre nye områder har sagt ja tak til fibernet. Derfor bliver Enø ved Karre-

bæksminde, Bogø i Storstrømmen og Kobæk Strand ved Skælskør koblet på den digitale motorvej i løbet 

af næste år. 

Digitaliseringen af Danmark foregår i hastigt tempo, 

og mange mindre samfund oplever stigende 

bekymring over, om de bliver koblet af udviklingen 

og dermed kan se frem til affolkning, faldende 

huspriser og generel manglende mulighed for at 

udvikle byer og landområder. 

Den bekymring kan de nu vinke farvel til i Kobæk 

Strand, på Enø og på Bogø. For efter et solidt 

benarbejde er det lykkedes at få tilstrækkeligt 

mange til at tilmelde sig projekterne. 

Kim Elbæk, der er fiberkonsulent i Fibia, glæder sig 

over den store opbakning og udsigten til at levere 

fibernet til nogle af de mange områder, der hungrer 

efter en tidssvarende internetforbindelse. 

Især på Enø har Fibia oplevet en stærk interesse fra grundejerne og de ildsjæle, der har kæmpet for at udbrede 

kendskabet til fibernettet. Fristen for tilmelding var 31. august. 256 tilmeldinger var tikket ind ved lukketid, hvilket 

er 27 flere end målsætningen. 

Sommerhuse afhængige af hurtigt internet 

”Flere og flere har indset, at det er svært at få tingene til at hænge sammen uden stabilt og hurtigt internet. Også 

i sommerhusområderne, hvor det er lettere at leje sit hus ud, hvis der er en god bredbåndsforbindelse. Desuden 

er ejerne i stigende grad selv afhængige af hurtigt internet, ligesom mange vælger fastnettelefoni over fiber-

forbindelsen på grund af den dårlige mobildækning mange steder,” siger Kim Elbæk fra Fibia. 

Nu begynder så arbejdet hen mod etableringen af de tre områder. Første skridt er at lægge planen for, hvordan og 

hvornår der skal graves, hvilket udstyr der skal til i form af teknikhuse og meget andet. Når det puslespil er lagt, og 

de berørte kommuner har givet tilladelse til at grave, kan den synlige del af arbejdet gå i gang. 

De nye forbindelser er klar i løbet af 2018 

Fibia regner med, at alle de nye kunder, der allerede har tilmeldt sig i de tre områder, vil få deres nye fiber-

forbindelse i løbet af 2018. Alle tilmeldte adresser bliver kontakt af Fibias fiberguide, som rådgiver og aftaler med 

de nye kunder, hvor udstyret skal tilsluttes. 

Hvis man har adresse i Kobæk Strand, på Enø eller på Bogø, og ønsker at få fibernet, er det stadig muligt at blive 

tilsluttet – også selv om man ikke har nået at melde sig til inden fristen. Fibia oplyser, at man er velkommen til at 

ringe til Kundecentret på telefon 70 29 24 44 for at høre om muligheden. 
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