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TDC afviser påstande om mobilantenner
Borgerforeningen Mols og Distriktsråd for Mols og Helgenæs mener, at TDC tager mere hensyn til Mols-Liniens
kunder end områdets beboere.
Af Søren Andersen
soan@amtsavisen.dk

I et åbent brev til teleselskabet TDC - med kopi til Syddjurs Kommune, Region Midtjylland og videnskabsminister Helge
Sander - retter Borgerforeningen Mols og Distriktsråd for Mols og Helgenæs fornyet kritik af mobildækningen på det sydlige
Djursland. Kritikken går blandt andet på, at TDC prioriterer betjeningen af de sejlende kunder hos Mols-Linien højere end
områdets beboere. Det skulle blandt andet ske ved, at mobilantennerne flere steder mere er rettet ud mod havet end ind mod
land.
I brevet remser borgerforeningens formand Jørgen Ørgaard en stribe forhold op, som han mener viser, hvor skidt det står til.
Det drejer sig blandt andet om, at TDC har fjernet mønttelefonen i Strands med den begrundelse, at der nu er fuld mobil dækning på Mols og Helgenæs. Og om, at den kommunale bogbus, der er udstyret med et kommunikationssystem, hvor
bibliotekaren via mobilnettet kan registrere udlån af bøger i bibliotekets database, er nødt til at holde inden for ganske få
meter på ruten for at få systemet til at virke - om overhovedet.
Jørgen Ørgaard har tidligere præsenteret sin kritik af, at akutbiler og redningsberedskabet generelt ikke kan fungere
ordentligt i området, fordi mobildækningen ikke er god nok, men nu mener han altså også, at TDC tænker mere på de
sejlende kunder med Mols-Linien end beboerne på Mols og Helgenæs. Han henviser blandt andet til, at TDCs system ud til
færgerne kan håndtere trådløs opkobling til de bærbare pc’ere - men det har de lokale beboere ikke glæde af.
Men den sammenhæng afviser kommunikationsrådgiver Per M. E. Christiansen fra TDC.

åbent brev. Jørgen Ørgaard mener,
at TDC tænker mere på MolsLiniens kunder end på borgerne på
Mols og Helgenæs.

»Mobilmasterne på Mols og Helgenæs har intet med det trådløse netværk på færgerne at gøre. Det er et specielt produkt,
kaldet Hotspot, som kører på en helt anden teknologi end radiobølger. Og rent faktisk er der i dag stort set mobildækning i
alle indre danske farvande,« siger han.
Han peger på, at problemet med mobildækning er det kuperede terræn. Mobilmaster kan dække hele kompasset rundt, men
radiobølgerne går populært sagt lige ud, og de kan ikke gå igennem en høj bygning som en silo eller en bakke i terrænet.
»Jørgen Ørgaard kan ikke se, om de mobilmaster, han ser i området er TDC’s eller et af de andre selskabers. Som jeg tidligere har nævnt i avisen, så arbejder vi hele tiden på at forbedre mobildækningen, men vi er nødt til at have de nødvendige
tilladelser i hus, og det trækker lidt ud i Syddjurs Kommune. Vi oplever hele tiden et stort pres fra vore kunder om bedre
mobildækning, men det sker ofte, at når vi så vil stille en ny mast op i et sommerhusområde med klager over manglende
dækning, så protesteres der mod masten, siger Per M. E. Christiansen.
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Mest læste lige nu
z Vil du sælge din krop for en smøg?
z Mand fængslet for Højbjerg-vold
z Se video: Århus om 500 år
z Slut med at tale egen skattesag
z Ligeløn splitter fagbevægelsen
z Serbien klar til at opgive Kosovo
z Marks drabs-mand bør nøjes med en cykel
z USA: Rusland vil overholde våbenhvile
z Storbrand meldt til politiet
z Narkokrig sender 3000 mexicanere på flugt
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Mest læste i sidste uge
z Topløse badesild brander Århus
z 18-årig højreaktivist anholdt for brutal vold
z White Pride lagt for had
z Norsk supermarked indtager Århus
z Højrøstede unge ødelægger busturen
z »White Pride er sjove på stadion«
z Min ven blev plukket ud til voldsorgie
z Spaghetti-slange identificeret
z Politiet: White Pride er farlig
z Her ligger bordellerne i Århus
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