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Dagsorden ifølge § 5 i vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Gennemgang af det omdelte oplæg fra
Fibergruppen v/Claus.
3) Oplæg fra rep. for GigaBit.
4) Drøftelse af muligheder evt. afstemning.
5) Evt.

Medlem af PL Parcelhusejernes Landsforening - www.parcelhus.dk

Møde i fibernet arbejdsgruppen 2. juli 2018
Fibernetarbejdsgruppens anbefaling: Til dem der ønsker fibernet nu, anbefales det, at tilmelde sig
GigaBit. Dem der har arbejdsgiverbetalt internet venter 1 års tid efter etablering og kan så tilslutte
sig.
Arbejdsgruppen er dog bekymrede over den mangelfulde kommunikation fra GigaBits side. Dette
gør os bekymrede i forhold til supportdelen.
Information
 Alle veje i grundejerforeningen får lagt fiber.
 GigaBit informerer at det et år efter etablering, vil være muligt at tilslutte sig fibernettet til en
højere månedlig ydelse/abonnement. Dette muliggør arbejdsgiverbetalt fibernet. Dog skal
det bemærkes, at det ikke er et løfte, men en forventning.
 Det oprindelige tilbud (12.000 dkk for fem år) er ifølge GigaBits direktør muligt til
gravearbejdet påbegyndes.
Dansknet https://www.dansknet.dk/
 Dansknet vil gerne lægge fibernet i vores grundejerforening, men de kræver 60 %
tilmelding (120 ud af 200 parveller).
 Fibernet via Dansknet vil koste 15.000 dkk for fem år, derefter 100 dkk pr. måned for
100/100 Mbit eller 300 dkk pr. måned for 500 Mbit.
Parknet https://parknet.dk/
 Parknet leverer ikke en færdig løsning, men kan leverer internet til en eksisterende løsning.
Dvs vi selv ville skulle etablerer fibernet og så købe internet hos Parknet. Der er ikke
indhentet tilbud da der ikke har virket som om der er interesse for denne løsning, hvor
prisen forventes at være lavere, men risikoen vores egen.
Yousee
 Yousee var ikke interesserede i at lægge fiber i området, de var interesserede i at lægge
kabel TV hvis der var meget stor tilslutning.
Stofanet
 Se indkaldelse og referat fra generalforsamlingen
Tilslutning på 60 % eller derover giver mulighed for flere udbydere f.eks. Dansknet og Stofanet.
Dette ser fibernetgruppen ikke som muligt.
Til møde med GigaBits direktør opfordrede vi GigaBit til at holde informationsmøde, men de er dd.
Ikke vendt tilbage med eventuelle datoer. Samt uddeling af materiale, hvilket vi ville være
behjælpelige med.

Dansknet
For DanskNet
 Finansiering: Mulighed for
arbejdsgiverbetalt internet
 Efter de 5 år koster 100/100 Mbit 100 dkk
pr. mdr

Imod Dansknet
 Finansiering: på faktura står der
”Tilbagebetaling på lån”, dette kan give
udfordringer hvis det er arbejdsgiverbetalt.
 Fiber skal graves ned, så fortovet skal
graves op
 Kræver 60 % tilmelding (120 ud af 200
parceller)

GigaBit
For GigaBit
 12.000 dkk for 5 år – muligt med
håndværkerfradrag
 Fiber skydes, så det ikke er nødvendigt at
grave hele fortovet op
 Har på mail bekræftet at hele
grundejerforeningen får lagt fiber

Imod GigaBit
 Vi er bekymrede for supportdelen
 Ikke muligt med arbejdsgiverbetaling
 Vi er ikke sikre på prisen efter 5 år
 GigaBit er ikke gode til
kommunikationsdelen og det gør os usikre i
forhold til supportdelen

