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Kære alle, her seneste nyt fra Husejerforeningen, som handler om vores Internet projekt. 

Først tak for opbakningen fra rigtig mange af jer. Vi har nu modtaget langt de fleste Samtykkeerklæringer om 

tilslutning til ny Internet infrastruktur. Få mangler fortsat at sende dem ind, dog er det så få at vi nu kører videre 

med projektet, på baggrund af beslutningen fra generalforsamlingen.  

Vi har kendskab til to ejere, som overvejer at bede os gå uden om deres ejendom. Derfor er vi ved at undersøge de 

billigste løsninger herfor, da gravearbejde rundt om bygninger er omkostningstungt, og andre løsninger kan findes. 

Der bliver nok taget forskellige løsninger i brug, der kan accepteres af de berørte parter.  

1. Det næste punkt på vores plan er valg af leverandør 

Internetleverandøren er den, som lægger kablerne og der kan levere os Internet i god kvalitet til fornuftige penge, 

under de rammer som blev besluttet på generalforsamlingen i april. Det arbejde foregår frem til slut august, hvor vi 

forventer at have valgt den optimale virksomhed til opgaven.  

2. Tilslutningsaftale  

Når leverandøren er kendt, vil I blive orienteret om de præcise vilkår for Internet og dernæst skal der laves 

tilslutningsaftaler til hver bolig. I spørger sikkert: ”jeg har allerede skrevet en Samtykkeerklæring, er det ikke nok”. 

Svaret er, at det ikke er helt det samme. Med samtykkeerklæringen har man accepteret at kablerne går igennem ens 

kælder nu, så vi kan gennemføre projektet prisbilligt.  

"Tilslutningsaftalen er den konkrete tilslutning til hver bolig, som indgås mellem ejeren/lejeren af boligen og 

leverandøren. Man indgår en tilslutningsaftale om fysisk tilslutning og abonnement på Internet." 

2.a. De, som skriver under på tilslutningsaftalen i efteråret 2018, bliver tilsluttet uden ekstraomkostning. Sagt med 

andre ord, tilslutningen til din bolig er inkluderet i prisen for opgaven her i efteråret. Og din bolig kan blive 

Internetabonnent ved gennemført installation af infrastrukturen. Dette er vores anbefalede løsningsmodel, og det vi 

kalder for ”standardmodellen”. 

2.b De, som ikke ønsker en tilslutningsaftale i efteråret 2018, gøres der klar til at kunne tilslutte på et senere 

tidspunkt. Der vil forventeligt være meromkostninger ved senere tilslutning af din bolig. Vi kan ikke beregne denne 

omkostning, hvorfor senere tilslutning ikke er inkluderet i prisen. Grunden er, at vi kan opnå rabatter nu, ved at 

mange er med i efterårs-tilslutningen 2018. Og som sagt, der må forventes merudgift ved senere tilslutning.  

2.c. De, der insisterer på, at kabelføringen ikke går gennem deres kælder, er vi nødsaget til at gå udenom. Vi skal 

undersøge både de tekniske og juridiske muligheder for at komme udenom de bygninger, der ikke ønsker Internet-

kabling. Så vi anbefaler, at de som ikke vil have kabling igennem deres bygning, hjælper os med at finde fornuftige 

løsninger. Skulle man på et senere tidspunkt, alligevel ønske at blive etableret til Internet-kablingen, så må man selv 

betale for denne etablering. Sagt med andre ord, det koster penge at skifte standpunkt.  

Dette er rammerne for projektet for nuværende. Vi ved, at der kan være mange spørgsmål fra jeres side til enten os 

eller den valgte Internetleverandør. I kan indsende jeres spørgsmål til vores mail: 

<internet2018@husejerforeningen-aba.dk> så vil de blive indsamlet, og vi laver en side på vores website med Ofte-

Stillede-Spørgsmål (FAQ).  

Vi ønsker jer alle en god sommer, og at I fortsætter med at støtte godt op om projektet. 

Mvh. Internetudvalg og bestyrelse 
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