
For mere information kan du kontakte ambassadører 

(frivillige beboere i området) via Facebook gruppen Fibernet 

Systofte 

Du kan også besøge fibias hjemmeside på www.fibia.dk eller 

Guldborgsund kommunes hjemmeside 

www.guldborgsund.dk/bredbaand 

Endelig kan du også kontakte ambassadøren David Noval på 

telefon 27 29 10 76, han vil besvare dine spørgsmål eller 

finde en der kan. En ambassadør kan også hjælpe med 

tilmelding hjemme hos dig. 

Prisen for at få etableret forbindelsen er 1995 kr. Med i 

denne pris, er en tekniker, der kommer til dig og ikke kører 

derfra før internettet virker. Denne service fik de ikke i f.eks. 

Idestrup, hvor de selv måtte sørge for den del. 

Nogle spørger også om de skal have gravet haven op. I langt 

de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt, da kablet kan blive 

”skudt” ind under både roser og græs. 

Generelt efterlader gravearbejderne området meget flot, 

hvilket vi kan se i f.eks. Idestrup, der har fået etableret fiber 

fra fibia. Lige som den fiber der i januar blev lagt langs 

Stubbekøbingvej i Systofte, næsten heller ikke kan ses. 

 
Med venlig hilsen  

 
 

Ambassadørgruppen i Systofte Skovby, Systofte, Bjørup, 
Lynghusene og Nørre Ørslev. 

 

 

Det er ikke for sent at tilmelde 

din husstand til fremtiden! 
 

Fibernet er fortsat en mulighed for beboere i 
Systofte Skovby, Systofte, Bjørup, 

Lynghusene og Nr. Ørslev. 
 

 Lynhurtigt og driftsikkert internet 

 TV og radio 

 Telefoni 

Denne folder er til dig fra dine naboer! 



Til dig der endnu ikke har tilmeldt dig fibernet! 

Fremtidens kommunikation bliver kun mulig i vores område, 

hvis der er nok tilmeldte. Derfor har vi som naboer også 
brug for dig. 

 
Tilmelding sker 

på www.fibia.dk hjemmeside www.fibia.dk/systofte  
 

Det er meget vigtigt, at du ved tilmelding 

på www.fibia.dk/systofte afventer kvittering på skærmen, før 
du går videre.  

  Afventer du ikke dette risikerer du, at du ikke er tilmeldt.  
 

Derefter skal 
du se efter en 

mail fra fibia 
med kvittering 

i din 
indbakke.  

 
Har du brug 

for hjælp til 
tilmelding eller 

spørgsmål, 

kan du 
henvende dig til Facebook-gruppen "Fibernet 

Systofte". Her kan du finde kontaktoplysninger på 
ambassadør i dit område.  

 
Den lokale ejendomsmægle John Ole Hansen fortæller, at 

mindst 75 % af boligsøgende i vores område efterspørger 
fibernet og det sker at handler mistes, fordi der ikke er 

fibernet i boligen. 

Til dig der allerede har tilmeldt dig fibernet! 

Først og fremmest tak, fordi du vil være med til at sikre 

fremtiden i vores dejlige område, så at vi kan tiltrække flere 

boligkøbere, så vi undgår tomme huse. 

Vi har desværre bemærket, at en del mener, at være 

tilmeldt uden at være det. Derfor vil vi bede dig kontrollere 

din indbakke for en kvittering fra fibia for din tilmelding: 

 

Hvis du ikke kan finde den, så tilmeld dig engang til. Du 

bliver ikke tilmeldt dobbelt, da dette bliver kontrolleret. Vi 

har aftalt dette med fibia, så det er helt i orden. 

Vi har også brug for, at du taler med dine naboer om 

fibernettet. Det er kun os selv der kan få flere med, da fibia 

ikke må gøre andet end de allerede har gjort med 

omdelinger m.v. 

http://fibia.dk/systofte

