
Tilmeld dig fiberbredbånd og vær med til at sikre 

lokalområdets digitale fremtid! 

Vejrum Borger- og Gymnastikforening 

opfordrer alle i lokalområdet til at 

melde sig til tilslutning til fremtidens 

fiberbredbånd.  VBG har indgået et samarbejde med Altibox, der 

sammen med NOE kan tilbyde internettilslutning via fiberbredbånd 

med hastigheder langt højere end de vi kan opnå på de 

telefonledninger, der i dag er gravet ind til vores huse.  

I første omgang er der tale om, at VBG samler en liste over alle, der er 

interesserede i tilslutning. Listen vil så blive sendt til Altibox, der vil gå 

videre med sagen ved vores elforsyningsselskab NOE. Hvis NOE 

godkender vores område til fiberbredbånd, vil de lave en afgrænsning 

af den zone, de vil dække. Derefter vil Altibox kontakte alle 

interesserede på listen inden for zonen med henblik på endelig 

tilmelding.  Det er NOE der i de enkelte områder afgør, hvor stor 

tilslutning der skal være, for at de vil gennemføre gravearbejdet. Men 

kravet fra andre områder har været omkring 50% tilslutning.   

I områderne omkring os tilbyder Altibox sammen med NOE allerede 

fiberbredbånd i Hjerm, Kjeldinghøj området, Sletten ved Holstebro, 

Mejrup og Skave. De har også tilslutning i mange andre mindre 

lokalområder i det vestjyske område. Så der er bestemt en stor 

mulighed for at vores område også kan komme med. 

Det er helt gratis at blive tilsluttet. NOE står for at grave 

fiberbredbåndet ned og føre det helt ind i huset. De står også for at 

genetablere alt som før efter gravearbejdet. Mange steder vil de dog 

blot skyde fiberen under jorden ind til husene. Mange huse har 

forberedt sig med tomme rør, der blev lagt ned, da der alligevel blev 

gravet op til fjernvarmen. 

Når du vælger at blive tilsluttet, er man bundet til at have et 

abonnement i 6 måneder. Skulle man efter 6 måneder mod 

forventning ikke ønske at være tilsluttet kan man frit springe fra igen. 

Med prisen på det mindste abonnement lige nu, vil det totalt for de 6 

måneder beløbe sig til 1294 kr.  Det er altså kun det forholdsvis 

beskedne beløb man investerer i at blive tilsluttet.  Samtidig er man 

med til at sikre områdets digitale fremtid! Det vil også være et kæmpe 

plus for ens ejendom fremadrettet hvis vores område bliver til et 

fiberbredbåndsområde.  

Små erhverv og landbrug har mulighed for at komme med på samme 

vilkår som private husstande.  

VBG fungerer som ”ambassadør” for projektet, hvilket betyder at for 

alle der bliver tilsluttet inden for området, støtter Altibox vores 

forening med 300kr. Så ud over det meget fordelagtige tilbud om 

lynhurtigt internet tilkobling, kan projektet altså også give et pænt 

beløb til støtte af foreningens øvrige aktiviteter i lokalområdet. 

Hvis vi kan få skabt interesse for tilslutning allerede her i efteråret, er 

der en mulighed at det kan blive gennemført allerede i 2015. 

For at komme på listen over interesserede i tilslutning skriv da en 

mail til Henrik Jensen på hlj@privat.dk eller ring 22 45 16 56. På 

listen skal der stå Navn, adresse, e-mail og telefonnummer. 

mailto:hlj@privat.dk

