Til husstande i
Mosby og i Annebergparken

Skal vi give Mosby og Annebergparken fibernet
med 100 x flere muligheder?

Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Måske er hurtigt bredbånd det første, du tænker på, når vi siger fibernet? Det er helt rigtigt.
Du tænker måske også, at det ligger langt ude i fremtiden og er forbeholdt de store byer?
Men sådan behøver det ikke at være. På opfordring fra en række initiativtagere undersøger
vi, om der er grundlag for at etablere fibernet i Annebergparken og i Mosby-området og give
dig, din familie og jeres lokalsamfundet adgang til fremtidens mange nye muligheder.

Dato

November 2014
Kundecenter
Hverdage
kl. 8.00 – 17.00
Teknisk support
Hverdage
kl. 8.00 – 21.00
Weekend og helligdage
kl. 10.00 – 16.00
Salg
Hverdage
kl. 8.00 – 18.00
Telefon
70 29 26 66
E-mail
fibernet@fibia.dk

Hvorfor fibernet?
Du får kapacitet, så alle familiemedlemmer kan benytte fremtidens mange digitale
oplevelser. Du får mange muligheder for at se HD-TV, arbejde effektivt hjemmefra, kontakte
borgerservice eller sygehus og læge via videotelefon, leje film med din fjernbetjening og
meget mere.
Grib chancen for at få fibernet i Annebergparken og i Mosby
Tilbuddet om fibernet i dit lokalområde er bogstavelig talt en enestående chance for jer. Vi
etablerer kun fibernet i udvalgte områder, hvor beboerne er interesserede. Første skridt er
derfor at undersøge interessen i Annebergparken og Mosby-området. Er interessen stor
nok, etablerer vi fibernet i området. Får vi derimod ikke tilstrækkelig mange tilmeldinger, er
vi nødt til at lukke ned for planerne i nogle år. Vi håber derfor, at du og dine naboer vil
bakke op om fibernet til Mosby og Annebergparken. Besøg også www.fibia.dk mht. pris.
Hvad kommer der til at ske?
I samarbejde med de lokale fiberambassadører inviterer vi til et informationsmøde den 26.
november kl. 19.30-21.00 i Klubhuset på Nykøbing Stadion, Egebjergvej 46 i
Nykøbing. Her kan du få svar på dine spørgsmål om fibernet, så du kan beslutte, om det
er noget for dig og din familie. På mødet vil der blive lejlighed til at udfylde og aflevere en
tilmelding, som er med til at afgøre, om Fibias fibernet kommer til Mosby og til
Annebergparken.
Er du forhindret i at møde os den 26. november, så har vi følgende forslag
Hvis du gerne vil have fibernet, men ikke har mulighed for at deltage i informationsmødet,
så send en mail til e-mailadressen mosbyvej@seas-nve.dk med dit navn, adresse og
telefonnummer, og skriv, om du vil bestille fibernet eller om du vil ringes op af en
fiberkonsulent, der kan besvare de spørgsmål, som du måtte have. Du kan også besøge
vores Fiberbil den 3. december, der holder på Mosbyvej 4, p-pladsen, kl. 15.00-16.30 og
ved Annebergparkens indkørsel kl. 16.35-18.00.
Med venlig hilsen
Fibia

Fibia P/S
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
Telefon 70 29 26 66, Fax 70 29 25 80, CVR nr. 36058552
fibernet@fibia.dk, www.fibia.dk

