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Fibernet aktion er udskudt 
Fremtiden er desværre rykket et stykke længere ud i fremtiden i Sønderballe! Udsigten til at 
Sydenergi tilbyder tilslutning af fiberkabel er nu muligvis rykket ud til 2018. Arbejdsgruppen for 
tilslutning af omegnen af Sønderballe og Diernæs til fibernettet har indtil videre udskudt en 
indsamling af underskrifter. Umiddelbart tror gruppen ikke, at mindst halvdelen af husstandene 
ønsker at købe af et af Sydenergis tilbud for internet eller TV eventuelt kombineret med telefoni 
over fibernet.  
 
På den seneste generalforsamling for Sønderballe Ejerlavs Beboerforening i sommers blev der ellers 
givet opbakning til at arbejde for en tilslutning af vores område til fibernettet.  Niels Friis og 
undertegnede har arbejdet med en strategi for at informere de 320 berørte husstande i og omkring 
Sønderballe og Diernæs inklusive dele af Hovslundvej, Skovbyvej, Vikær Strandpark og 
Sønderballe Strand. Kriteriet for at Sydenergi ønsker at påbegynde en nedgravning og tilslutning af 
dette område til fibernet er, at mindst halvdelen af disse husstande også ønsker at købe et af de 
produkter, der leveres med fibernet. Der findes særlige sommerhustilbud, men ellers er 
grundydelsen 15/15 MBit, som man kan få det første halve år for lige godt 1.000. Derefter kan man 
i princippet afbestille ydelsen igen og har sikret, at ens hus – og hele området i øvrigt - er tilsluttet 
til den bedst mulige informationsteknologi. 
 
Trods store fremskridt for trådløse teknologier i de seneste år indebærer 
anvendelsen af lys i uforstyrrede kabler i stedet for radiobølger, at fibernet er 
uovertruffen med hensyn til reaktionstid, hastighed og stabilitet – nu…og 
sandsynligvis ret langt ude i fremtiden -.  
 
Undertegnede har i dag 2MBit/128kBit ADSL forbindelse og almindelig fastnets 
telefon. Internetforbindelsen er ikke helt stabil, men for det meste OK til 
datatrafik fra en arbejdsplads. Det er ekstra surt, at vi betaler for 5MBit…får kun med nød og 
næppe 2MBit… og kan på grund af den maksimalt mulige hastighed på langt under 5MBit ikke tage 
imod et væsentligt billigere tilbud om IP-telefoni i stedet for den almindelige fastnets telefon. Når vi 
begge ønsker at arbejde hjemme i perioder, må den ene så gå og vaske op, læse en bog eller lave 
noget andet, der ikke bruger nettet, mens den anden arbejder. Vi har selv prøvet på at få tilsluttet 
Skylines 10/1 MBit trådløs forbindelse, der desværre ikke er tilstrækkelig stabil med op til halve 
timer uden forbindelse i perioder. Det er ærgerligt, at Sønderballe lige netop ligger i den maksimale 
afstand for at få forbindelse til Skylines net for hele seks forskellige master på én gang. Net-1 
tilbyder også trådløst internet, dette net er meget langtrækkende, men ikke med hastigheder over 
4MBit – for langsom til fremtidens internet. Det er for eksempel ikke engang muligt at tale i telefon 
over sådan en forbindelse.  
 
Hvis i derude har hørt om bedre alternative forbindelser til internettet må i meget gerne kontakte 
mig.  
 
Ellers er håbet, at vi gennem mere omtale af de imponerende muligheder med fiber nettet kan få 
mere positiv feedback. Så er måske mulig, at starte en ny aktion til at tilslutte området til 
Sydenergis fibernet i det nye år.  

 
 



Julemarchen Kalvø Rundt 
Den traditionsrige årlige Julemarch på Kalvø afholdes, som tidligere annonceret, i morgen. Det 
officielle program starter kl 1500 med gløgg, men i forhold til tidligere annonceret er Julefrokosten 
fremrykket med en time til kl 1800. Vel mødt. 
 
Ved eventuelle spørgsmål hjælper Niels tlf.: 23359248 
 
 

Ny Sønderballe Beboer: 
På Sønderballe Hoved 21 er der kommet en pige til verden, der i Hoptrup Kirke blev døbt: 
Kristine Hynding Iwersen. Der lyder hermed et stort tillykke. 
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