
PRESSEMEDDELSE: 

Fiberen indtager Hobro 
 

En af målsætningerne i Mariagerfjord Kommune er, at sikre en hurtigere digital 

infrastruktur til alle borgere. Kommunen arbejder derfor tæt sammen med 

teleudbyderne for at opfylde dette. Det har heddet sig at udfordringen med internet 

og telefoni alene er et udkantsproblem, men faktisk er en temmelig stor del af Hobro 

ikke endnu udstyret med fibernet. 

”Dette tager vi løbende fat på” oplyser kommunens bredbåndskonsulent Jens Lykke. 

”Vi har haft en god dialog med alle udbydere, og har bl.a. aftalt med Verdo/Stofa, der 

dækker Hobro By, at der skal sættes fart på udrulningen”.  De fleste steder har 

udbyderne efterhånden en stiltiende aftale om hvem der foretager fiberudrulning i 

hvilke områder, og det er ingen hemmelighed at Verdo fokuserer på byerne Randers 

og Hobro, hvor de også styrer elnettet. 

I Hobro vil der i løbet af foråret 2020 tilbydes fiberudrulning i 6 distrikter. 

”Forudsætningen er naturligvis at folk tilslutter sig, men det vil være ualmindeligt 

uklogt ikke at springe på hvor muligheden er og prisen fornuftig” fortsætter Jens Lykke 

En hurtig  ”motorvej” til internettet åbner muligheder for streaming af TV i høj 

kvalitet, gode vilkår for hjemmearbejde og bedre vilkår hvis mange i familien skal 

surfe på nettet samtidigt. Minimum 100 mbits hastighed er efterhånden standarden. 

Udvalgte områder i Hobro By får snarest et tilbud – de fleste i form af et brev fra 

udbyderne, men da flere ikke vil modtage reklamer – er man i stedet nødt til at 

orientere sig om mulighederne på anden vis. 

De 6 områder der er i spil: 

 Hededalsparken 

 Vikingeparken 

 Området ved Søndre Skole/Sønder Alle    

 Enghagen/Fjordgade/Rørholmsgade 

 Enghavevej / Skivevej 



 Bærkvarteret / Yderste del af Ølsvej 

”Det afgørende er naturligvis at der opnås en høj tilslutningsprocent i områderne, da 

der jo også er et økonomisk regnestykke i udrulningen, men vigtigst er det at folk 

snakker sammen med naboerne for at få de sidste med” siger bredbåndskonsulenten. 

”I landsbyerne går det noget nemmere. Her får man hurtigt mobiliseret interesse, og 

er godt klar over at det på længere sigt kan blive dyrt at sige nej nu. Mange 

ejendomsmæglere understreger at fibernettet kan være udslaggivende i et boligsalg” 

Man oplever mange steder at der er nogle ildsjæle i lokalområdet, som går forrest for 

at sikre en høj tilslutning. 

Derfor opfordrer Jens Lykke fra Kommunen til at beboere i de udvalgte områder lige 

snakker sammen, og evt. retter en henvendelse til ham. 

”Jeg deltager gerne i lokale møder. Jeg er ikke sælger, men koordinator og formidler, 

og kan måske bryde isen hos evt. tvivlere af fibernettets lyksagligheder” slutter han. 

Nærmere information:   Bredbåndskonsulent, Jens Lykke – 29231818 – jelyk@mariagerfjord.dk  
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