Nyhedsbrev juli 2022.
TDC Net Fibernet
Siden det blev besluttet, at vi skulle have fibernet, og der blev indgået aftale med TDC Net, har der været
skiftende meldinger om, hvordan det vil blive udført.
Efter en række møder med TDC Net og CR Installation, som står for den fysiske etablering af nettet, er der
nu en endelig besked:
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•
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Kablerne lægges så vidt muligt i græsarealer, eller de vil blive skudt under vejføringer. Imidlertid vil
der være behov for at føre dem i vej eller på parkeringsarealer en del steder. Her vil man grave så
tæt på kantstene som muligt, og man vil retablere asfalten med hvid-nistret belægning, som den vi
har i øjeblikket.
Når der skal graves på parkeringspladser vil der blive varslet med skilte nogle dage før, så man kan
undgå at parkere i arbejdsområdet.
Når der graves i stierne vil der efterfølgende blive asfalteret over udgravningen. Når vi har fået
etableret ladenetværket til el-biler, som der jo også skal graves til i stierne, vil alle stier få nyt
asfaltlag. Det var planlagt til udførsel i år, men det bliver muligvis først i 2023.
Der har tidligere været meldt ud, at der kunne kables i de enkelte blokke med en føring under
tagudhænget (som det nuværende kabelnetværk). Det viser sig imidlertid, at TDC Net af juridiske
årsager ikke kan gennemføre denne løsning.
Derfor skal føring til hvert hus ske gennem baghaven.
Der har også tidligere været informeret om en meget lidt fleksible løsninger for indføring til hvert
hus. Men her er man indstillet på at aftale den bedst mulige løsning med den enkelte grundejer.
Der vil blive taget hensyn til f.eks. udestuer eller belægning i haven.
Hver grundejer vil blive kontaktet af CR Installation for at finde den bedst mulige løsning for hvert
hus.
Kontoret vil til stadighed være i kontakt med graveholdene for at løse de spørgsmål, som kan opstå
i forbindelse med gravning i fællesområderne. Derimod kan vi ikke bistå med spørgsmål om den
individuelle installation i huset.

Husk at der fortsat kan ske tilmelding til TDC Net på deres hjemmeside, og at det forsat er gratis at få lagt
fibernet ind, hvis man tilmelder inden 1. august.
CR Installation begynder at kontakte de grundejere, der har tilmeldt sig, fra 27. juli.
Når man har fået installeret fibernet, skal man indgå aftale med en leverandør af bredbånd. Alle
leverandører kan bruge nettet, idet de betaler TDC Net for at bruge det.
Hvis der er spørgsmål, er man velkommen til at kontakte kontoret, men de fleste spørgsmål skal man nok
hellere rette til TDC Net.

