Antenneforeningen i Ørum, ØrumNET, har taget en mast i Mollerup i brug, så beboere i området kan få trådløst
internet fra Ørum.
Ørum/Mollerup: Den første håndfuld kunder i Mollerup- og Vorning-området er allerede blevet tilsluttet trådløst
internet fra antenneforeningen i Ørum, ØrumNET. Foreningen har nemlig udvidet sit "sendeområde" via en mast i
Mollerup, og det betyder, at alle, der har fri sigtelinje til masten inden for en afstand på op til cirka fem kilometer nu
kan tage imod tilbuddet om at få relativt billigt internet via ØrumNET.
- Vi har jo vores egen mast i Ørum, som dækker Ørum-området. Fra den har vi forbindelse til tømrerfirmaet Herluf
Lunds gamle, 23 meter høje mast på Hørsøvej, og det er den, der fordeler signalet ud til Mollerup- og Vorningområdet i 360 grader, fortæller Eskild Keller, der er formand for ØrumNET.
I Ørum har foreningen 550 kunder, som får Yousee-tv, og cirka 400, som også får internet. Fra masten i Mollerup er
det udelukkende internet, man kan få.
Som nævnt skal der være fri sigtelinje til masten i Mollerup, og når der er problemer med det, er det som regel træer,
der står i vejen. Man skal have monteret en lille parabol på størrelse med en spise-tallerken ved ejendommen, hvorfra
der er frit sigt til toppen af sendemasten. Monteringen og udstyret er gratis, men eventuel træfældning og lignende
må kunderne dog selv bekoste. Har man ikke fri sigtelinje, er det i øvrigt muligt for cirka 1000 kroner at installere en
lokal sender, der kan levere signalet via en "omvej".

- Vi har kikkerten med, når vi er ude for at montere parabolerne, for at se, hvorfra der er frit sigt til masten. Vi har
lige monteret en tallerken i en meters højde over vejen under en gren fra en pæretræ, hvorfra der var fri sigtelinje,
fortæller Eskild Keller.
Når foreningen udvider sit område til Mollerup/Vorning skal det ses i lyset af, at den har ledig internet-kapacitet.
Den såkaldte backbone-pakke, som foreningen køber sig til for 50.000 kroner om året, har mere kapacitet, end
medlemmerne i Ørum kan udnytte.
- Vi tjener ikke penge på det endnu, og det er heller ikke formålet, men det hviler i sig selv, hvis vi får cirka 10 med i
det nye område, siger Eskild Keller.
Kunderne kan vælge hastigheder på 20/10 og 40/20 Mb/s til henholdsvis 149 eller 189 kr. per måned.

