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STOR HØJ Be bo er fore ning

arf tyN

Ind kal del se til gen eral for sam ling i
Stor høj Be bo er fore ning

onsdag den 23. april 2008 kl. 19.30

i Mår slet Sog ne hus

Dags or den iføl ge ved tæg te mes § 8

Af te nen ind le des kl. 18.30 med Fer ni sering af 
Jør gen Thoren dahls ud stil ling ”Me ster gør Øvel ser – Øvel se gør Me ster”
Fore nin gen er vært ved at glas cham pag ne

Fibernet
Den 11. fe bru ar send te vi føl gen de mail til Øst jysk Ener gi:

Kære Flem ming Sei de lin!

Da vi kon tak te de jer i efter året, fik vi et hen hol -
den de svar. 
Be bo er ne på Stor høj er me get po si ti ve og
frem sy ne de og ryk ker jævn ligt Be bo er fore nin -
gen for nyt om fi ber net.

På Øst jysk Ener gis hjem me si de skri ver I:

I 2016 vil Øst jysk Ener gi være fær dig med at
ud rul le fi ber net i hele for sy nings om rå det. I
vores tids pla ner ta ger vi hen syn til, i hvil ke om -
rå der inter es sen for fi ber net er størst. Det be ty -
der alt så ikke no get, om du bor i byen el ler på
lan det.

Vi kan alt så være sik ker på at få fi ber net på
Stor høj se nest i år 2016. På PDF-kort kan vi se,
at der gra ves og in stal leres fi ber net over alt om -
kring os. Vi me ner at have et me get over be vi -
sen de ar gu ment for sam ti dig in stal lering på
Stor høj:

Om rå det lig ger i land zo ne. Der bli ver al drig
byg get flere huse. Det bli ver der for lige så dyrt
som nu at in stal lere i 2016 (el ler dyrere på
grund af sti gen de om kost nin ger). Og ved at in -
stal lere nu får Øst jysk Ener gi ind tæg ter fra
45-50 til fredse kun der i 8 år.

På veg ne af Stor høj Be bo er fore ning

Bør ge Hel mer
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Man ge op le ver sig gen eret af vores for æl de de
ga de be lys ning, som med dets kol de skær ly ser
lige så me get ind i vores stu er som ned på ve jen.

Grun det den ne gen erel le util freds hed, har vi 
i Be bo er fore nin gens be styrel se be slut tet at for -
slå føl gen de som et for søg, hvis der er bred
stem ning for det:

Vi får kom mu nen til at sluk ke for
ga de be lys nin gen i den kom -
mende lyse tid fra maj til og med
au gust.

I be styrel sen ar bej der vi selv føl ge lig på at
frem skyn de ud skift nin gen af ar ma turer ne –
kom mu nen har pla ner om det, men ved bare
ik ke hvor når!

Vi for sø ger at ko or di nere Kom mu nen med
Øst jysk Ener gis ned læg ning af Fi ber net i ri me -
lig nær frem tid. 

Her er det så me nin gen, at el-led nin ger ne af
Kom mu nen skal gra ves ned og ny tids svaren -

de 4 me ter høj ga de be lys ning rej ses, som er
de sig net til kun at op ly se ve jen og med et
”blødt” lys !

Et lyssto frør har 9 far ver, flim rer og stres ser
men ne sker og dyr. Lys med en glø de lam pe gi -
ver der i mod 1.200 far ve nu an cer, flim rer min -
dre og ska ber mere ro i et gi vent om rå de – ly -
der den vi den ska be li ge for klaring !

Hå ber der er imø de kom men hed over for
for sla get, så vi må ske en lun og sen som mer af -
ten kan få en for nem mel se af den fan tasti ske
stjer ne him mel! 

Man ge Hils ner fra 
Be bo er fore nin gen

Mød op på gen eral for sam lin gen 
og giv din me ning til ken de.

Hvis din nabo er for hin dret, 
så med bring en fuld magt fra ham!

Vej be lys ning på STOR HØJ

Da gen ef ter fik vi føl gen de hur ti ge svar:

God dag igen Stor høj!

Jeg er me get glad for jeres inter es se for fi ber -
net, og kan garan terer, at I er re gi streret.Hvis I
ser på vores ud rul ning, vil i se at vi nær mer os.
I vil sik kert kom me til at høre un der Mår slet
Nord. Jeres om rå de er dej ligt, og I har garan -
teret en god be bo er fore ning, men jeg mang ler
700 kun der i jeres om rå de.
Vi op ret ter POP om rå der á 750 kun der. I er 50.
Hel dig vis har jeg også stor inter es se i det sid ste
af Mår slet, som vi mang ler.

Vi ud væl ger om rå der ef ter inter es se og en mar -
keds un der sø gel se – og – vi skal kun ne få fi -
beren frem til om rå det.
Det kan vi nu snart til jer, når vi er færdige i Mår -
slet C og Be der N!
Jeg er over be vist om, at vi i næ ste under sø gel -
se vil spør ge Mår slet Nord. 

Uden at det er et løf te, kun ne I bli ve valgt for
efter år 2008, men det be ty der jo også at i tid -
ligst får fi ber 2009.
Det kan må ske vir ke langt ude i frem ti den for
jer, men des vær re går der 6 md. med eta -
blering i hvert ene ste om rå de.
Ja, det er nok det bed ste svar jeg kan give lige
nu.
I april/maj of fent lig gør vi de 6 nye om rå der for
efter årets kam pag ner. Følg med på:        
http://www.oest jysk-ener gi.dk/pa ge242.aspx
Jeg hå ber mit svar er til freds stil len de, og glæ -
der mig til - for hå bent lig snart - at byde jer vel -
kom men som fi berk un der!

Mvh.
Flem ming Sei de lin
Salg & Mar ke ting


