
 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

Efter at vi sidst havde behandlet emnet her den 18.12.2012, har vi kontaktet TDC for at høre 

nærmere om selskabets intensioner i Fogedmarken. Det fremgår af selskabets mail til os, at 

de påregner at anbringe en sendemast i vores område inden udgangen af 2014. Det betyder 

således, at vi senest i 2015 har et lynhurtigt 4G-bredbånd. Prisen kender vi ikke til på nuvæ-

rende tidspunkt; men der vil formentlig være samme pris overalt i landet. 

 

Desuden har Samsø Bredbånd henvendt sig til 

os med henblik på at fortælle medlemmerne om 

Samsø Bredbånd på vores kommende general-

forsamling. Vi måtte desværre meddele Samsø 

Bredbånd, at vores generalforsamling var plan-

lagt forlænge siden. Men vi har tilbudt dem, at 

dekan meddele sig gennem vores hjemmeside 

til alle medlemmer, som er tilsluttet e-mail-

ordningen. Her er der formentlig også langt fle-

re, end der deltager i generalforsamlingen. Man 

kan jo også forestille sig, at Samsø Bredbånd i 

løbet af 2013 holder et orienteringsmøde for 

alle sommerhusejere i Vesterløkken.  

Et sådant møde synes at blive mere aktuelt nu, 

hvor Samsø Bredbånd har sendemaster næ-

sten overalt (se billedet). Foreningen kommer 

stadigt tættere på Fogedmarken, og det sidste 

nye er, at Samsø Bredbånd for ca. 14 dage si-

den har opstillet en antenne på siloen, Svane-

vej 3 i Pillemark. Du kan læse mere om Samsø 

Bredbånd ved at klikke på dette link: 

http://net4samso.dk/daekning/ 
 

 

Har du svært ved at undvære dit internet, når du er på Samsø, kan du besøge Samsøs biblio-

tek, hvor der står et antal computere til rådighed – og de er gratis at benytte. Der er ligeledes 

både kabelforbindelse og trådløs forbindelse, som du kan benytte til din egen computer – også 

gratis. I løbet af året flytter biblioteket hen på skolen i Tranebjerg, hvor man nu er i færd med 

at lave et meget lækkert bibliotek med masser af it-muligheder, bl.a. Wi-Fi. Og når man allige-

vel er i Tranebjerg for at købe ind, så er det jo nemt lige at smutte omkring biblioteket og sen-

de en mail eller tjekke sin mailbox. Og så har biblioteket også så meget andet spændende at 

byde på. 

 

Freddy Wisler 
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