Ingen ministerhjælptil Mols og Helgenæs
Borgerforeningen Mols går nu i tæn!<ebo!<s i sagen om sorte huller i mobiltelefon-dækningen i det kuperede landskab
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MOLS: Borgere, sommerhus·
ejere og turister på Mols og
Helgenæs skal ikkl' forvente
videnskabsministerens hjælp,
når det gælder de sorte huller
i mobildækningen.
Jørgen 0rgård, formand
for Borgerforeningen Mols,
er skuffet over det svar; som
videnskabsminister Charlotte
Sahl-Madsen (K) har givet ham
på det åbne brev, han sendte
hende forleden.
Han beskrev de problemel~
som oplevl's i onmldet, og den
frygt, som opleves i forhold til
akutbil, politi, brandvæsen,
døgnpleje m.v.

\'
Signalstyrke nul - sådan
ser der ofte ud på skærmen
af Jørgen Ørgårds telefon,
når man kører rundt i
Nationalpark Mols Bjerge.

med mobilselskaberne, sådan
som fx en gruppe borgere ved
Randers har gjort det.

Mast s1<jult i en flagstang
»Kommuner og regioner kan
også tage en række initiativer
for at få forbedret mobildæk
ningen. For eksempel kan de
stille krav om lokal dækning
i de købsaftaler om mobilte
lefoni, de indgår mecl telesel·
skaberne,« fortsætter Char·

Ikke alvorligt nok?
»Jeg blev overrasket over før
ste del af hendes svar, hvor
hUI! skriver, at hun er bekendt
med problemet,<dortæller Jør
gen 0rgaard, der lmdrer sig
over, at ministeren ikke finder
problemet alvorligt nok til, at
hlm vil gribe ind.
I svar'et fra Charlotte Sahl
Madsen står bl.a., at bakker·
ne og de fredede, naturskønne
områder lægger begrænsnin·
ger på selskabernes adgarlg til
at opsætte master for at skabe
optin1al dækning.
Ministeren opfordrer bor
gerforeningen til at gå i dialog

Ved bl.a. Strands Forsamtingshus er mobilmasten gemt
inde i en flagstang· måsl<e et el<sempel til efterfølgelse,
mener Jørgen Ørgård, der her har et prima signal

lotte Sahl-Madsen med tanke
på bl.a. de problemer som op
leves med bogbus, akutbiler og
døgnpleje.
Borgerforeningens formand
oplyser; at disse veje har været
prøvet siden 2008.
Der er da også sket forbed
ringer hist og hel; bl.a. en mast
ved Vrinners og Fuglsø samt
ved Strands Forsamlingshus
- smart camoufleret inde i en
flagstang.

Stadig mange mobilhuller
En tur rundt på Mols med
Jørgen 0"gård og en tændt
mobiltelefon viser dog, at der
fortsat er mange huller, hvor
dækningen er ringe, eller hvor
telefonen ilcke får signal over·
hovedet.
Dette opleves på dele af
strækningerne gennem fx
Vistoft, Fuglsø, Femmøllel~
Grønfeld, ved Skødshoved og
på Helgenæs.
»Man har jo en forventning
om, at 112 kan bruges overalt i

larIdet. Mobiltelefoni er llU så
almindelig, at man ma gå ud
fra, at snart sagt enhver per
son har en mobiltelefon, og
mange offentlige servicefunk
tionel' har som grundlag, at
mobiltelefonien virker i alle
områder«.
For Jørgen 0rgård er mobil
selskabernes dækning alt for
ringe, og sanlffienlignet med
dækningen i Norges og Sve
riges fjelde, synes han, det er
helt til grin, at der ikke kan
etableres fuld dækning i bak
kerne på Mols.
Bestyrelsen for borgerfor
eningen er nu gået i tænke
boks. Om en uges tid drøfter
de, hvad der skal være næ
ste træk på ministerens svar:
Jørgen 0rgård synes, hun er
sprunget over, hvor gærdet er
lavest i hendes svar.
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