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Ref. Fibia Fiber 
 
 

REFERAT 
Projekt Grundejerforeningen Vejsgårdparken 
Emne Fibernet 
Dato 2017-05-15 
Sted Vemmelev 
Møde nr. 01 
Referent Claus Dyrlund 
Deltagere Claus Dyrlund, Vejsgårdparken 

Kim Sørensen, Fibia 
Fraværende - 
Kopi til Bestyrelsen 
Næste møde - 

 

Dagsorden 1.[Heading] 
 

 
 
 

1. Indledning 
Dagens møde var for at afdække muligheden for at installere fiber-
net i Vejsgårdparken. De nedenstående punkter er angivet som 
spørgsmål og svar. 
 

2. Hvilke produkter kan Fibia tilbyde: 
Fibia har 4 internetprodukter som de tilbyder: en 10/10 Mbit, en 
100/100 Mbit, en 300/300 Mbit og en 500/500 Mbit linie.  
Priserne er følgende:  
169,- for 10/10 Mbit,  
219,- for 100/100 Mbit,  
329,- for 300/300 Mbit og  
429,- for 500/500 Mbit.  
Alle pakker er inkl. en sikkerhedspakke fra Chilli Security (normal-
pris 79 kr./md) 
 
Eventuelle tilvalg: (Ikke nødvendigt for at være med i aftalen) 
TV-pakker til følgende priser: 
Grundpakke til 129,- Mellempakke til 364,- eller en fuld pakke til 
489,- 
Endelig er der også mulighed for at tilvælge telefoni til 69,- pr. må-
ned. 
 

3. Hvor lang tid er jeg bundet af aftalen. 
Der er 6 mdr. binding på aftalen, hvorefter den kan opsiges uden 
yderligere ting. Det er gratis at tilmelde sig igen senere. 
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4. Kan jeg frit skifte hastigheder 

Ja, både opgradering og nedgradering er gratis. Dog kan du ikke nedgradere i bindingsperi-
oden. 
 

5. Kan man koble på trådløst 
Ja, routeren har trådløst Wifi og hvis man vælger 300 eller 500 får man desuden 2 exten-
ders med i prisen. Ellers kan disse lejes for 39 kr/md. Man kan desuden sætte sin egen rou-
ter på fibernettets router.  
 

6. Er der yderligere udgifter ved tilmeldingen. 
Nej ikke umiddelbart. Det eneste, der kan komme på tale, er hvis man har et specielt ønske 
til indføring af fiber, som ikke kan løses blot ved en underskydning som normalt, så kan der 
komme en ekstra pris for at etablere en styret underboring.  
 

7. Hvordan sker tilmelding og yderligere information. 
Der vil blive oprettet en internetside, hvor man kan tilmelde sig, og hvor man kan læse me-
get mere om de tilbudte produkter. Bestyrelsen vil i opstarten tage kontakt med hver enkelt 
grundejer for at fortælle om muligheden, og kan hjælpe med eventuel tilmelding. 
Alternativt kan man tilmelde sig via tilmeldingsblanketter, som bestyrelsen vil runddele til 
alle, og disse kan afleveres udfyldt i postkassen hos nr. 20, så vil Claus foretage tilmeldin-
gen for jer. 
 

8. Vil priserne stige efter de 6 mdr. 
Nej, generelt set er det således at der er prisregulering en gang om året, og det medfører 
erfaringsmæssigt en stigning på TV-delen, mens det ikke er tilfældet for internetdelen, her 
ændres enten hastigheden opad, eller også bliver prisen billigere, eller der blive tilbudt til-
lægsprodukter. 
 

9. Hvad koster det, hvis jeg vælger først at tilslutte mig senere. 
Hvis man vælger ikke at være med i første pulje, kan det sagtens lade sig gøre at koble sig 
på senere, det koster blot et beløb for indføring til boligen, som i øjeblikket 1995,- 
 

10. Hvordan vil indgravning til huset foregå. 
Beboer vil blive kontaktet af Fibias projektleder, når det er ved at være tid til indføringen, 
hvorefter man kan aftale individuelt, hvorhen man vil have Fiberlinien ind i huset. Generelt 
bør man vælge et punkt på huset, som man umiddelbart kan se fra vejsiden, da fiberen 
skydes ind mod huset fra vejkanten, så der er mindst mulig retablering efterfølgende. Det 
kræver et gravet hul inde ved soklen, som Fibia forestår. Men man bør altså ikke vælge et 
indføringspunkt på modsatte side af huset, da det vil kræve ekstra opgravning, og det vil 
man komme til at betale ekstra for. 
 

11. Hvor bliver Router placeret 
Routeren vil blive placeret umiddelbart efter indføringspunktet igennem væggen. Man skal 
selv aftale endelig placering med Fibias projektleder. 
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12. Tidsplan 
Der afsættes ca. en måned til at få indsamlet tilmeldinger, derefter vil der bliver udfærdiget 
en kontrakt, og efter underskrift af denne vil der gå mellem 4 og 5 måneder før fibernettet 
er aktivt. 
 

13. Kan jeg have flere udbydere inde på adressen, fx i forbindelse med 
hjemmearbejdsplads. 
Ja, der er ikke noget problem med at tilmelde sig, selvom man måske har en firmabestemt 
opkobling inde i forvejen. Det er ingen hindring. 
 

14. Kan jeg få hjælp til min opkobling 
Ja Fibia har en supportfunktion, som har åbent i hverdagen mellem 8-21 og i weekenderne 
mellem 10-16. 
 

15. Gælder tilbuddet uanset om man bor i parcelhus eller dobbelthus? 
Ja, der er ingen forskel 
 

16. Jeg har et spørgsmål – Hvem kontakter jeg? 
Du kan altid kontakte Grundejerforeningen ved at skrive til bestyrelsen@vejsgaardparken.dk 
eller kom forbi Vejsgårdparken 20, hvor Claus altid er klar til en snak. 
 

17. Hvad sker der nu? 
Du vil inden for den nærmeste fremtid modtage et informationsbrev fra Fibia, som fortæller 
lidt mere om ordningen og produkterne. Bestyrelsen vil derefter komme ud og besøge dig 
og fortælle lidt nærmere, samt høre om det er noget, som man evt. ville være interesseret i 
at være med til. 
Endelig vil der løbende være opdateringer på facebook samt på vores egen hjemmeside. 
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