Kære Medlem,
Efter længere tids dialog med TDC, får vi nu muligheden for at få FIBERNET installeret på alle veje i vores
forening. Din adresse er med i puljen!

Hvordan og hvornår?
TDC påtænker at starte gravearbejdet i Birkehaven omkring den 1. juli 2021 og forventer at
være færdig i vores område ca. 10-12 uger efter.
I den samme tid vil der blive sat nogle bokse (ca. 10 stk.) op i vores område, som efterfølgende
skal tilkoples alle systemer.
TDC vil i det omfang det er muligt, grave i rabatterne for at skabe mindst mulige géner.
Når Hoved-FIBERNETTET i rabatten er på plads, vil vi alle få et tilbud om at få ”skudt” en linje
ind til vores huse. En kampagne der vil løbe i nogle uger.
Prisen er ikke verificeret men det forventes at være gratis og grundejeren får valgfri mulighed
for udbyder, op til 1000 mbit på internettet. Efter endt kampagneperiode vil det være muligt,
at tilslutte sig en udbyder, mod betaling til den valgte udbydder.
Man forventer vi omkring Februar 2022, vil kunne udnytte/aktivere den indskudte
Fiberforbindelse.
Bestyrelsen i grundejerforeningen Brønsholmgård vil følge processen nøje og vi vil presse på,
for at tingene bliver gjort så hensynsmæssigt som muligt.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at vores arbejde de forløbende år og pres her over vinteren,
har været en vigtig faktor for, at få tingene til at blive en realitet og endda så hurtigt.

Jeg har ikke brug for fibernet?
Måske har du ikke brug for bedre internetforbindelse lige nu? Så kan du nøjes med at få stikket installeret,
så det er klar, når du eller den næste beboer får brug for det – der er ingen månedlige udgifter. Når
forbindelsen skal åbnes senere, vil udbyderen måske opkræve et oprettelsesgebyr, men det vil selvølgelig
være væsentligt mindre, end hvis de skal ud og grave en ledning ned til den tid.

Hvorfor fibernet?
I dag kommer dit internet igennem kobberkabler, der er den mest udbredte metode til at levere bredbånd.
Fibernet betyder, at du kan få et lynhurtigt internet, der ikke kan matches af andre teknologier til
husstande. Det er mere stabilt, markant hurtigere og med hastighedsgaranti.
En hurtig internet forbindelse handler ikke kun om spil og tv streaming. Den er også essentiel for
hjemmearbejdspladser, telemedicin og en række andre tjenester.

Får jeg mere at vide?
Bestyrelsen vil udsende nyhedsbrev og orientere på www.Bronsholmgaard.dk så snart vi ved mere.
Vi forventer at modtage nogle billeder af de nævnte bokse, som også lægges ind på foreningens
hjemmeside.

Bedste hilsner
Bestyrelsen i Brønsholmgård’s Grundejerforening

