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Langeskov

70 fibernet-tilhængere i arbejdstøjet
Onsdag 5. juli 2017 kl. 11:00
FLO – Fibernetforeningen for Langeskov og Omegn er kommet godt fra start. Melder 60 procent af
boligerne i Rønninge og Bakkegårdsallé sig, går man i gang.
For godt en måned siden fik Langeskov sig en ny forening. En kreds af interesserede med
pendlerformand Anne Fiber i spidsen mødtes og stiftede FLO - Fibernetforeningen for Langeskov og
Omegn. Forleden holdt man informationsmøde i Rønninge Forsamlingshus med omkring 70 deltagere.
- FLO er kommer godt fra start, siger Anne Fiber, der efter generalforsamlingen i maj blev konstitueret
som formand.
- Vi har næsten 150 medlemmer, der hver især har vist interesse for foreningens formål ved dels at
betale 50 kroner i årligt kontingent, dels ved at møde op og melde sig som ambassadører for projektet.
På mødet redegjorde Anne Fiber for foreningens mål, som er at tilbyde fibernet til alle husstande i 5550
Langeskov. I denne første etape er det beboerne i Rønninge og i Bakkegårds Allé-området.
- Kommer det på plads, kan vi arbejde videre med næste etape i Langeskov by.
Den økonomiske side af projektet for tilslutning er sat til 1.495 kroner per husstand.
- Denne betaling er fradragsberettiget ifølge Bolig-job-ordningen i 2017, siger Anne Fiber. Hun peger på,
at foruden fibernetforbindelse vil det også være muligt yderligere at tilkøbe TV-pakker til foreningspriser.
- Vi har fået to stærke, seriøse samarbejdspartnere fra lokalområdet i NEF og Energi Fyn, siger hun
videre. Første etape i den sydlige del er med Energi Fyn og nordfra i Birkende og Nonnebo, er det med
NEF i hånden. Vi er allerede i gang med at udarbejde kampagnerne med informationsmateriale for de
næste etaper.
Deadline ultimo august
- På mødet i Rønninge lovede vi hinanden, at vi vil tage en snak over hækken med de naboer, som vi
ikke lige så på mødet. I det hele taget så er medlemmerne af FLO ivrige efter at komme i gang og virke
som ambassadører for projektet.
Tidsplanen er, at kampagnen skal løbe til udgangen af august. Er der da mindst 60% tilslutning, bliver
fiberbredbåndet rullet ud i første kvartal 2018.
- Men vi håber jo selvfølgelig at folk træffer en beslutning hurtigst muligt, så vi kan give stafetten videre
til øvrige dele af byen. Der er mange, der er utålmodige efter at komme i gang, og det kan man jo ikke
betænke dem i opfordrer Anne Fiber.
- Kontingentet på de 50 kroner går alene til forskellige driftsomkostninger, siger Anne Fiber. Det skulle
ikke gerne afholde nogen fra at melde sig ind, selv om vi endnu ikke kender udfaldet. De 50 kroner skal
ses som en reel opbakning til projektet, da vi på den måde kan se hvor interessen er størst.
FLO er desuden på Facebook, hvor man kan følge arbejdet.
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