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kan opstille som kandidater og stemme andre kandidater ind i repræsentantskabet.”
Repræsentantskabet har ansvaret for at vælge de seks kandidater, som
sidder i bestyrelsen, og de har derfor stor indflydelse på nef Fondens beslutninger og fremtid.
„Vi vil gerne opfordre kunderne til at deltage i valget, som finder sted
i midten af november.,” siger Marianne Eriksen. „Det er nemlig en rigtig god
chance for at få indflydelse på den service, man køber hos os. Følg valget
i de lokale og sociale medier.”

Vi gi’r lokal energi til området
Flere muligheder. Tættere på.

FIBER ER EN INVESTERING I DIN BOLIG OG I FREMTIDEN

nef Fonden

• Lynhurtigt og stabilt internet
• Du kan samle internet, TV og telefoni
• Fremtidssikring af din bolig med håndværkerfradrag
• Film i HD-kvalitet
• Samme lynhurtige hastighed ved upload og download
• Gratis tilslutning hvis du selv graver
• Du kan gå ind på fibertilalle.dk og læse mere om dine muligheder

Følg nef Fonden på:
nef.dk

leverer udvikling til lokalområdet
NEF FONDEN HAR HOVEDSÆDE I KERTEMINDE OG HERFRA LEVERER DE STRØM OG FIBERNET TIL FYNBOERNE.

Godt 16.500 fynboere er kunder hos nef-koncernen, og af dem får 4.000
også leveret fibernet. Fibernettet er lynhurtigt og stabilt internet, som gør
en tur på nettet hurtig og komfortabel. Dermed er det en rigtig fornuftig
investering i boligen og en stor gevinst for sommerhuset, da rigtig meget
foregår online i dag.
Selvom nef Fonden med sine 30 medarbejdere er en forholdsvis lille virksomhed i forhold til andre elforsyninger, afholder det dem ikke fra at bidrage med andet og mere end gode internetløsninger. nef Fonden vil nemlig også gerne være med til at gøre en positiv forskel for nærområdet, og
derfor bakker de jævnligt op om lokale tiltag, som bidrager til udvikling af
fællesskabet.

nomisk opbakning ville stævnet ikke blive til noget. „Det synes vi var en
skam. Cirka 450 personer deltager i stævnet, og de tager jo deres venner
og familie med. Det betyder, at byen gæstes af omkring 2.000 mennesker,
og det skaber meromsætning, når de besøger byens restauranter og butikker,” fortæller Marianne Eriksen. „Hvis først stævnet rykkes til en anden
by, bliver det svært at få det til at genopstå i Kerteminde.”
nef Fonden har tidligere også støttet speedway i Munkebo, Art-Week og
Kirsebærfestivalen i Kerteminde, og der er selvfølgelig en klar idé med
sponsoraterne. „Når vi investerer i aktiviteter, investerer vi jo også i vores
eksisterende og fremtidige kunder. Tiltag som disse er med til at skabe udvikling i området, og det er medvirkende til at gøre området til et attraktivt
sted at bo og for virksomheder at slå sig ned,” siger Marianne Eriksen.

DE LOKALE TILTAG ER VIGTIGE FOR OMRÅDET
„Det er rigtig vigtigt, at vi værner om de tiltag, som bidrager med noget
godt til området,” siger Marianne Eriksen, som er direktør for nef Fonden.
Og hvordan gør nef Fonden så det? Ved at sponsere udvalgte aktiviteter,
som har brug for en håndstrækning for at blive økonomisk rentable.
I juli 2017 sponserer nef Fonden det årlige DM i beachvolley, som afholdes på stranden i Kerteminde. Kommunen trak deres støtte, og uden øko-

Vær med til at skabe flere muligheder
med strøm og fiber – og til at udvikle
lokale initiativer! I repræsentantskabet
for nef Fonden får du indflydelse lokalt
og er med til at få tingene til at ske.
Brug din stemme og stil op til valget!
Se, hvordan du stiller op og
bruger din stemme på nef.dk

DU KAN FÅ INDFLYDELSE PÅ BESLUTNINGERNE
Det er ikke bare udvikling, nef Fonden leverer til området. nef Fonden tilbyder også kunderne direkte indflydelse på virksomheden og de beslutninger, som træffes her. Alle kunder i området har nemlig mulighed for at
stille op til nef Fondens repræsentantskab. „Vi vil gerne give kunderne det
allerbedste, og derfor er det vigtigt, at de får indflydelse på den retning, vi
går,” fortæller Marianne Eriksen. „Derfor afholder vi valg, hvor kunderne

Flere muligheder. Tættere på.
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