
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I sidste besøgte Per Robinn, Rosenvej 21 mig og 

fortalte, at han efter at have set hosstående an-

nonce i Samsø Posten havde kontaktet firmaet, 

Samsø Bredbånd og havde betalt dem 1000 kro-

ner med henblik på at få sin computer tilsluttet 

firmaets bredbåndsnet. Ifølge Firmaet havde an-

dre sommerhusejere i vores område også kontak-

tet dem, og nu var Per Robin interesseret i at be-

nytte vores hjemmeside og e-mail-ordning med 

henblik på, at interesserede kunne få et fælles 

møde med Samsø Bredbånd, så vi hurtigst muligt 

kunne få installeret en sendemast i vores område. 

Du kan få mere information om Samsø Bredbånd 

ved at klikke på dette link: 

http://net4samso.dk/ 

 

Det er hermed gjort; men vi gør opmærksom på, 

at andre operatører også er på banen eller måske 

vil komme på banen. Eksempelvis har regeringen 

for ca. ½ år siden meldt ud, at der inden for en 

toårig periode skal være mobilt bredbånd overalt i 

Danmark, altså også i Fogedmarkens område. 

Men vi ved ikke, om de store udbydere hermed vil 

få pligt til at levere brugbart bredbånd til yderom-

råderne.  

 

Allerede for 7-8 måneder siden begyndte vi i bestyrelsen at interessere os for sagen og hen-

vendte os til TDC for at få en bedre mobiltelefondækning og for overhovedet at kunne benyt-

te internettet. Resultatet var ret nedslående, idet TDC efter gentagne rykkere kun meddelte, 

at de prioriterede opstillingen af antenner/sendere i overensstemmelse med det antal klager, 

der indløb fra de forskellige områder. Hos TDC/Telmore var man ikke indstillet på at opstille 

udstyr, skønt vi i området har ca. 160 potentielle brugere. 

 

Telia er kendt for at have det mest udbredte bredbåndsnet i Danmark, og det benytter Flem-

ming Kjær, Valmuevej 29, som er tilfreds med ydelsen. Vi har kontaktet Telia, som har tilbudt 

os i14 dage gratis at låne udstyr, så vi selv kan vurdere forholdene i hele området. Det vil vi 

formentlig takke ja til. 

 

 

http://net4samso.dk/


 

 

Ca. 14 dage før Per Robin henvendte sig, have vi kontakt med Samsø Bredbånd. Vi har aftalt 

at firmaet henvender sig til os, når de mener, at tiden er inde. Vi kender endnu ikke firmaets 

forhandlingsvilje og deres interesse i at levere bredbånd til os, og vi kender derfor endnu ikke 

de tekniske og økonomiske muligheder, vi kan opnå. Men vi skal være klar over, at Samsø 

Bredbånd kun dækker Samsø. Hvis man derimod vælger Telia, gælder abonnementet hele 

Danmark, altså også ens egen private adresse. Det betyder således, at man kan opsige sit 

bredbånd på hjemmeadressen og benytte sit Telia-abonnement i både hjemmet og sommer-

huset. 

 

Telia og Telenor har indgået en samarbejdsaftale, som betyder, at de vil deles om deres tek-

niske udstyr. Efter de oplysninger, vi har fået, vil det formentlig ske i løbet af foråret. Til den 

tid vil det teknisk set være uden betydning, om man vælger Telia eller Telenor. Men de vil 

optræde som to firmaer med hver deres prispolitik. Hvis de nuværende ordninger fortsætter, 

betyder det f.eks. at man hos Telenord kan få et sommerhusabonnement til halvdelen af, 

hvad et årsabonnement koster. 

 

På nuværende tidspunkt dækker Telia Samsø med et såkaldt 3G-net. I fremtiden (man ved 

endnu ikke hvornår) vil Samsø i lighed med de store byer blive dækket af et 4G-net, som gi-

ver nogle hurtige og gode internetmuligheder. Anskaffer man sig udstyr til 4G, vil det på 

Samsø automatisk skifte til 3G. Vi kender på nuværende tidspunkt ikke det mobile bredbånds 

stabilitet, og vi ved ikke, om alle ejendomme i Fogedmarken dækkes lige godt af det mobile 

bredbånd. Det kan kun belyses ved praktiske undersøgelser. 

 

Priserne hos Telia ser således ud. 

http://telia.dk/mobiltbredbaand/abonnement 

Oprettelsen vil altid koste 99 kr. Hvis man alene vil benytte bredbåndet på Samsø, vil de fle-

ste nok vælge 2GB data, og her vil modemet koste 99kr. 

 

Priserne hos Tele Nord ser således ud: 

http://www.telenor.dk/privat/mobilt_bredbaand/mobilt_bredbaand/abonnementer/som

merhus-pakke.aspx 

Priserne er her stort set de samme som hos Telia, men bemærk dog, at Telenors dækning i 

Fogedmarken er utilstrækkelig på nuværende tidspunkt. 

 

Sammenlignes disse priser med Samsø Bredbånds priser, som i praksis nok vil være ca. 

2000 kr. i oprettelse samt 125 kr./måned ses, at der nok er grundlag for en forhandling med 

Samsø Bredbånd. 

 

Selvfølgelig skal vi have et ordentligt net til såvel mobiltelefon som computer. I løbet af efter-

året vil i bestyrelsen forsøge at klarlægge mulighederne og beskrive dem, så det enkelte 

medlem kan vælge det produkt, som passer ham bedst. Men på nuværende tidspunkt synes 

det at være klogest at afvente og ikke forhaste sig med en beslutning. 

 

Freddy Wisler 
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