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Oplæg vedrørende fibernet. 



Staten har lavet en pulje i 2017 - 2019 
på 40 mio. pr år, til bedre bredbånd. 

Her er kort over Foreningens område hvor der kan søge 
om støtte. 



Der kan søges om 12.000 kr. pr. voksen i husstanden. 
 

MEN ! 
 

Så er det ikke så nemt, for TDC er ikke villig til at 
nedlægge fiber i vores område, når man taler med dem 

får man beskeden at der ikke er fiber i området, 
kontakter man Waoo, får man besked på at man ikke 

kan få fiber, og at man skal kontakte TDC, 
og det er det samme alle steder man spørger. 



Kort over områder hvor der i forvejen 
er lagt fiber ned. 

Blå er nedgravet Fiber -  Rød er vort område 



Vi har kontaktet firmaet Fibia.dk som er et af de firmaer 
der nedgraver fiber for TDC. 

 
Her følger korrespondancen mellem 

Fibia.dk og Bestyrelsen. 



Vi har kontaktet Fibia pr. mail. 
 

Fibia Kundecenter 
lkl@private.dk  
Lars Lorentzen har på hjemmesiden udfyldt kontaktformularen til Fibia Øst kundeservice. Se 
herunder, hvad kunden har skrevet. 
 
NB: HUSK at besvare til kundens e-mailadresse. 
Sidenavn 
Kontakt Sjælland Kundeservice 
Hvad drejer din henvendelse sig om? 
Kundeservice 
Hvad er dit spørgsmål til kundeservice? 
Hej jeg er næstformand i grundejer foreningen Frydenstrand i Hvidovre. Jeg skriver til jer da man i 
foreningen ønsker at høre om det er muligt at få fiber i vort område. Der er 100 parceller i 
foreningen, og jeg ved at andre foreninger i området også ønsker fiber bredbånd.. 
Fornavn 
Lars 
Efternavn 
Lorentzen 
Adresse 
Frydenstrands Alle 5 
Postnummer 
2650 
By 
Hvidovre 
E-mailadresse 
lkl@private.dk 
Telefonnummer 
21133704 
Evt. kundenummer 



 

Hej Lars, 
  
Tak for din henvendelse. 
  
Kan du fortælle mig hvilken løsning jeres forening har i dag? 
  
Kan du også hjælpe mig med hvilke veje foreningen dækker? 
  
Hvilke ønsker har I til en løsning? 
  
Jeg vender tilbage med et tilbud når jeg har hørt fra dig. 
  
Med venlig hilsen 
 
Flemming Steen Thomsen 
Key Account Manager 
 
Fibia 
Hovedgaden 36 
4520 Svinninge 
www.fibia.dk 
 
M : 30609163  
E : fst@fibia.dk 



 

Hej Flemming. 
 
I hele vores område er kun kobber gravet ned “ ifølge TDC “ så vores forbindelse er mellem 5 og 
10 megabit, og er man en familie med store børn der streamer  film og ligende bliver det hurtigt for 
lidt. 
 
Vores område “ grundejerforening “ er der 100 paraceller fordelt på følgende veje. Frydenstrands 
Alle - Frihedslyst Alle - Frihedsvej - Rønholtvej - Del af Advedøre Enghavevej - Del af Tranevej - 
Alkestien - Ternevej samt del af Mågevej. 
 
Det der er vores ønske er at få fibernet. men i givne stund kan jeg ikke fortælle hvormange der vil 
tilslutte sig, da det jo kommer an på prisen for at få fiber ind i huset, men vi vil meget gerne havde 
et tilbud fra jer så vi har noget at fortælle medlemmerne. 
 
Jeg kan iøvrigt fortælle at Grundejerforeningen Engholm også er igang med at undersøge 
muligheder for Fibernet. 
 
så hvis man tager hele området mellem GL. køgelandevej - Tårnfalkevej - Avedøre havnevej og 
Mågeparken bliver det til en hel del paraceller. Så det ville være en ide at sende forespørgsel ud i 
hele dette område, der vil sikkert være mange der vil være med. 
 
Ifølge de oplysninger jeg har fået er der lagt fiber ned i Tårnfalkevej - Gl. Køgelandevej og 
AdveøreHavnevej, så der er fiber i området. 
 
 
Med venlig hilsen 
Lars Lorentzen 
Næstformand Grundejerforeningen Frydenstrand 
lkl@private.dk 



På denne hjemmeside hos TDC kan man følge 
hvor TDC er i gang med at føre fiber. 

Wholesale.tdc.dk 



Vi har endnu ikke hørt fra Fibia angående evt. tilbud 
på af få lagt fiber ind, eftersom De ikke kan gøre noget 
uden TDC giver grønt lys. Men så snart vi høre fra dem, 

kan vi ligge det op på Foreningens hjemmeside. 
 

Det er en hård kamp at komme igennem til TDC 
vedr. fiber. 

Når man høre og læser om andre der prøver at komme 
igennem er det som at støde ind i en mur, 
TDC er bare ligeglad de har jo deres gamle 

kobber der sikkert giver en god indtægt. 



Hvis der skulle være nogle blandt de fremmødte 
Grundejer som har nogle gode forbindelser, 

som giver mulighed for at fremskynde processen 
vil vi meget gerne høre om dette. 

 
 

Så har vi ikke mere til dette emne. 
Fortsat godt møde hilsen. 

 
Frydenstrands Bestyrelse.  


