
 
 
 
På grund af fejl i datoen for informationsmødet, træder dette brev i stedet for det brev du 
allerede har modtaget. Vi beklager. 
 
 
Kære nabo 
 
Du har måske fået et brev ind på E-boks om at din adresse er tilskudsberettiget til at få 
bredbånd ved at ansøge Bredbåndspuljen.  
 
Det er dog ikke blot at søge - man skal være en større gruppe interesserede for at en 
udbyder er interesseret. Der er en minimumsbetaling på 4.000 kr. 
  
Vi i Lokalrådet (for Mårum/Ejlstrup/Duemose/Kagerup/Nellerød) er ved at undersøge hvem i 
området omkring Ejlstrup og Duemose, der er interesseret. Der ser nemlig ud til at være nok 
tilskudsberettigede i området til, at vi kan gøre en udbyder interesseret. Det er desværre 
ikke blot at søge. Der er minimumsbetaling på 4.000 kr. pr. adresse, og vi skal som sagt 
være en større gruppe tilskudsberettigede adresser (og helst i nærheden af hinanden) for at 
gøre det så attraktivt som muligt for en udbyder at byde på projektet og dermed få den 
bedste pris. 
 
Er du interesseret?  
  
Hvis du er, så send os en mail på lokalraadmaarumkagerup@gmail.com. Vi har nemlig brug 
for en måde at komme i kontakt med dig1 og dele nyt, hvor vi ikke skal køre rundt til alle 
hver gang.  
  
Du må også meget gerne sende en mail, hvis du ved, at du IKKE er interesseret (Så ved vi, 
at du ikke bare har været på ferie eller lignende). 
Hvis vi er tilstrækkeligt med interesserede, holder vi et lille intro-møde onsdag d. 2. september kl. 
19 i Mårum Forsamlingshus, hvor vi fortæller mere om forløbet, og der kan stilles spørgsmål. Vi 
kan ikke love at svare på alt, men vil undersøge yderligere og informere til de interesserede, hvis 
der bliver behov. 

Vi har lavet en infoside på Lokalrådets hjemmeside www.maarum-kagerup.dk (findes under fanen 
”Lokalrådet”), og du kan også læse mere på energistyrelsens hjemmeside på 
www.ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen 

 

Med venlig hilsen, 

Søren, Mads og Marie fra Lokalrådet  

 
1 Vi bruger naturligvis ikke din mailadresse til andet end information om Bredbåndspuljen i vores område, og den 
bliver ikke lagt på hjemmesiden eller andre steder. Hvis du vil have din mail slettet, så skriver du blot til samme 
adresse og så sletter vi dig igen. 


