
Hej, 
  
- og velkommen til den første udgave af statusmail for Voldum by. Det er formålet, at statusmailen løbende skal give 

dig information om, hvor mange bestillinger vi mangler i byen, hvor målet er 40% af byens husstande. 
  
I de sidste par uger har vi besøgt jer to gange, modtagelsen har været god! Vi havde mange besøgende i Voldum hallen 

d.14. januar 2014  og igen d. 22. Januar 2014 i Waoo! camperen, fik vi også lidt besøgende. Men husk! Vi oplever, at 

dér hvor vi lykkes med at nå i mål er der, hvor der er lokale, der gør en indsats. 

Så når du ser naboerne på gaden, så husk dem på at møde op til vores næste 

arrangement, så de kan få svar på deres spørgsmål om fibernet. 
  
Vi kommer forbi med Waoo! camperen i næste uge d. 6 feb. fra kl. 15-18, 

vi holder foran Voldum købmanden. 
  
Det er nu, du afgør, om vi skal levere fiber til Voldum! 
Bestiller du internet, er du med til at sikre, at der kommer fibernet til din by. 

Dermed sikrer du, at alle fremover vil kunne vælge fibernet i takt med, at behovet for digital kommunikation stiger. 
  
Så mange tak for den gode modtagelse, der gør, at vi ud af 113 bestillinger mangler: 
  

74 bestillinger 
  

Vis flaget - der er mange vi desværre ikke må sende breve til og mange, som tror vores breve blot er reklamer… 

 
Når du har bestilt, sender vi et fiber-flag til dig. Det kan du sætte ude ved skel, på postkassen, i hækken eller hvor det nu 

passer dig. Det er vigtigt at vise flaget, for vi må ikke sende breve til mange af husstandene i området. De er på den 

såkaldte Robinsonliste, hvor de via borgerservice har tilmeldt sig, at de ikke vil modtage adresserede salgsbreve. Så vis 

flaget og lad snakken gå. Så alle ved, at vi kører kampagne for fiber i byen. 
  
Har du ikke modtaget vores materialer, så skriv til Mel@energimidt.dk og du vil enten blive ringet op eller for tilsendt 

noget materiale. 
  

UGENS BONUS-INFO: 
  
Vi har samlet 4 gode grunde til at vælge fiber: 
  

1.     Fiber kan transportere data stabilt over lange afstande næsten uden tab – dvs. man får den internethastighed, 

man betaler for 
2.     Fiberen er god til de høje hastigheder begge veje – og der ér behov for høje hastigheder – også i fremtiden til 

f.eks. streaming af TV eller når man tager backup af sine billeder. Det er efterhånden ikke kun PC’en, der 

bruger af internethastigheden: WebTV, SmartPhones, iPad mm. bruger båndbredde som aldrig før. 
3.     TV: Man kan se flere forskellige TV-kanaler i knivskarp digital kvalitet på samme tid på de forskellige TV i 

huset. Benytter du den medfølgende TV-boks, kan du selv sammensætte din tv-pakke – hvorfor betale for 

kanaler, du alligevel ikke ser. 

og sidste men ikke mindst: 
4.     Det ér et rigtigt godt tilbud, at vi etablerer fiberen ind hele vejen fra skel til beboelse-husmur for 0,- kr., og gør 

forbindelsen klar til brug, så du let  

kan tilslutte f.eks. computer/din trådløse router, tv eller telefon. Det en stærk fremtidssikring af din bolig. 

Rigtig god dag 
 
Med venlig hilsen 
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