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Møde om bredbånd i Lyset 
 
 
Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. 
P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på 
Vigerslev Allé Skole. Vi udsender en mail til Lysets mail-liste om mødested, og det bliver annonceret på et 
skilt sat op i haven Fengersvej 19. 
Du kan også ringe på 36 30 31 01 for at få oplyst sted.  
 
 

Vil du være med til at investere i billigt, fremtidssikret bredbånd? 
Fristen for beslutning er forlænget - sidste frist for tilsagn er lørdag d. 13. januar! 
Som noget nyt lægger vi op til en billigere løsning for huse, der er opdelt i to. 

 
 
Kære med-grundejere i ”Lyset”, 
I starten af december lavede vi med meget kort varsel en rundspørge i Lyset. Vi skulle i løbet af 
en uge finde ud af, om der var tilstrækkelig opbakning til at få gravet rør til fiberkabler ned, når 
fortovene på Carl Langesvej skulle sættes i stand.  
Vi havde fået oplyst, at fortovsarbejdet gik i gang i 2. uge af december.  

Inden for den korte tidsfrist kom der ikke tilstrækkeligt mange interesserede til at projektet kunne 
hænge sammen økonomisk. Der foreligger p.t. 27 tilsagn. 

Kommunens entreprenør har nu oplyst, at arbejdet med fortovene tidligst går i gang i midten af 
januar. Derfor får vi længere tid til at tage stilling til, om vi alligevel skal benytte os af 
lejligheden til at få gravet rør ned i fortovet. 8. januar holder vi et informationsmøde, sådan at I 
alle har chancen for at være helt klar over, hvad projektet går ud på. 

Bemærk, at bredbånd ikke alene drejer sig om Internet, men også om telefon og TV. Der er penge 
at spare ved de løbende udgifter, hvis vi selv ejer et bredbåndsnet i ”Lyset”. Det kræver en 
betydelig investering for den enkelte grundejer, men på langt sigt er der penge at spare. 

Hovedtrækkene i projektet er beskrevet i det papir, der blev uddelt omkring 1. december. Hvis du 
ikke kan finde dit eksemplar, kan du bede Helge Olesen om et nyt, eller du kan finde det på 
Internettet, http://www.lyset-i-valby.dk/Bredbaand.htm. 

I slutningen af november opstillede vi i Lysets Bredbåndsudvalg en slagplan for projektet. 
Slagplanen er nu revideret lidt. I korte træk er planen som følger. 
 

Fase 1 (januar-februar 2007) 
• I forbindelse med kommunens gravearbejde får vi lagt rør til lyslederfiber på Carl 

Langesvej. Det forudsætter at vi lørdag den 13. januar har tilsagn fra mindst 60 husstande 
i Lyset, om at de vil være med til at betale for rørene.  

• Senere i januar eller februar holder vi stiftende generalforsamling for et Bredbåndslaug i 
Lyset. 

• Udgiften for lægning af rør på Carl Langesvej bliver 2500 kr for hver husstand, der 
tilmelder sig projektet. Pengene skal betales i februar. 
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Fase 2 (senest om 2-3 år) 
• I forbindelse med at kommunen laver en planlagt fortovsrenovering på Fengersvej, 

Steinsvej og Steins Plads får vi lagt lyslederfiber ned her. Vi får også gravet lyslederfiber 
ned på Eschrichtsvej og Steenbergsvej, hvor vi selv må betale for gravearbejdet. 

• Hvis kommunen ikke har gennemført den planlagte fortovsrenovering om 2-3 år, betaler 
vi os også for gravearbejdet på de resterende veje. 

• Lysets Bredbåndslaug tegner kontrakt med en bredbåndsleverandør, og vi får etableret 
alle de nødvendige installationer. Herefter kan hver husstand, der ønsker det, tilslutte sig 
bredbåndet og få leveret billig telefoni, Internet og TV (man behøver ikke at vælge alle 
tre ting). 

• I vores budgetter har vi regnet med tilslutning til det beboerejede netværk Parknet. Det 
har udgangspunkt på Nørrebro, men leverer også bredbånd til ca. 1000 lejligheder i 
Valby. 

• For huse med to ejere: Hvis kun den ene ejer tilslutter sig, er beløbet det samme som for 
huse med een ejer. Hvis begge tilslutter sig, får de rabat: Hver af dem kommer kun til at 
betale halvdelen af beløbet for gravning og rør. Dette er nyt. I første fase af projektet skal 
alle dog indskyde 2500 kr. 

 
I henhold til vores oprindelige overslag vil prisen pr. husstand for det totale projekt - fase 1 og 2 -  
blive 25.000 kr. inkl. moms, hvis der er 60 tilsluttede huse. Prisen varierer noget, afhængigt af 
forudsætningerne. På informationsmødet vil vi gennemgå budgettet og supplere med den nyeste 
information. Vi kan også diskutere retningslinjer for bredbåndslauget. 

Vi regner med, at prisen bliver omkring 6.000 kr billigere for hver husstand i huse, der er opdelt i 
to, for så vidt de begge er tilsluttede (i det der dog skal tages forbehold for forudsætningerne). 

Figuren ude i siden viser, hvordan 
anlægsudgiften er fordelt på forskellige poster. 

”Krydsfelt” er et skab med elektronisk udstyr, 
der bliver placeret et centralt sted i Lyset - helst i 
nærheden af Steins Plads Der er to bidder af 
”lagkagen”, som bliver mindre, hvis der er to 
tilsluttede husstande i huset: ”Gravning og rør”, 
der vedrører de tomme rør i vejen, og 
”Konnektering og iblæsning”, der går ud på at 
trække lyslederfibre fra krydsfeltet frem til det 
enkelte hus og forbinde kablerne til stik dér. 

 

Fælles udstyr i 
krydsfelt

Gravning og rør 
(ca. 12.000 kr)

Konnektering og 
iblæsning

Andel af udstyr 
i Parknet

Bokse hos 
beboer

 

Fordele ved bredbånd 
Fiberkabler er en moderne kabeltype, der kan transportere mange flere data end de gamle 
telefonledninger, som ligger i fortovet i dag. Fiberkablene kan erstatte telefonledningen og 
kabeltv-tilslutningen.  

Fordelene ved fiberkabel er bl.a., at vi kan spare penge på telefon-, internet- og tv-abonnementer. 
På længere sigt er det en investering, der kan betale sig. Umiddelbart betyder skift til fiberkabel, 
at vi kan få meget hurtigere internetforbindelser end med f.eks. en ADSL-løsning, der bruger det 
gamle telefonkabel. Nok så væsentligt er det, at fibernettet er fremtidssikret. Der graves i disse år 
fiberkabel ned massevis af steder i Danmark, og det vil blive brugt til fremtidens TV og Internet.  

I vores budgetter har vi regnet med tilslutning til det beboerejede netværk Parknet. Besparelsen 
ved at skifte fra sine nuværende abonnementer til Parknet kan være ganske stor, men den 
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afhænger selvfølgelig af din egen situation. Vi har opstillet et par eksempler. 
Tilbagebetalingstiden i eksemplerne er 3-5 år. Men selv om tilbagebetalingstiden måske er større 
for dig, er det en fornuftig investering, hvis du kigger længere frem i tiden. 
 

Udpluk fra Parknets prisliste, sammenstillet med TDC-priser: 
 Parknet  TDC 
Internetabonnement  50 kr/md  Beror på hastighed.  
  Fx. 334 kr/md for 1 Mbit  
Telefonabonnement 20 kr/md  129 kr/md for alm. fastnet 
Tillæg for flatrate (gratis telefoni til fastnet) 70 kr/md  129 kr/md   
Danmarkstakst, dag 14 øre/min  25 øre/min 
Danmarkstakst, aften 8 øre/min   12,5 øre/min 
Opkaldstakst, fastnet 6,5 øre  22,5 øre 
Mobiltakst til Telia mobilnet, dag  50 øre/min  153 øre/min 
Mobiltakst til andre mobilnet, dag  90 øre/min  148 øre/min 
TV-abonnement, lille pakke med 12 kanaler 35 kr/md  150 kr/md 
TV-abonnement, mellemstor pakke med 19 kanaler 95 kr/md  240 kr/md 
TV-abonnement, stor pakke med 31 kanaler 160 kr/md  318 kr/md 
 
 

 

Hvad er nyt i forhold til tidligere? 
Vi har talt med forskellige af Lysets beboere om, hvorfor de ikke har tilmeldt sig. Det har været 
en anstødssten for nogle, at ejendomme opdelt i to enheder skulle betale fuld pris for begge 
enheder. I Bredbåndsudvalget har vi valgt at ændre vores plan, sådan at der nu gives rabat, hvis 
begge enheder er tilsluttet. Vi håber, at det kan øge tilslutningen til projektet.  

Eksempler på besparelser 
Eksempel 1 
Du bruger telefon 15 minutter om dagen (heraf 2 minutter til mobiltelefon) og har traditionelt 
fastnet telefon abonnement hos TDC, men også 1 Mbit bredbånd hos TDC. Desuden har du 
stor TV-pakke hos TDC. På årsbasis er prisen for dette 11.800 kr. Du kunne få det samme - 
men med langt større internethastighed - hos Parknet for 4.300 kr, altså en årlig besparelse på 
7.500 kr. Besparelsen på TV udgør ca. 1900 kr heraf. 

Eksempel 2 
Du bruger telefon 15 minutter om dagen (heraf 2 minutter til mobiltelefon), men har 
abonnement hos en meget billig udbyder - Fullrate - og får højhastigheds Internet (10 Mbit), 
inkl. fri telefoni. Desuden har du en stor TV-pakke. Prisen for dette er 9550 kr. Hos Parknet 
ville du kunne få det for 4.440 kr (fri telefoni er i dette eksempel en smule dyrere end at 
betale efter forbrug),  altså en årlig besparelse på 5.110 kr. 

Du finder flere detaljer om eksemplerne på Lysets hjemmeside, www.lyset-i-valby.dk 
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Vil du vide mere? 
Så kom til mødet den 8. januar. Du kan også finde materiale om bredbåndsprojektet på Lysets 
hjemmeside, www.lyset-i-valby.dk  

Indholdet af dette papir er aftalt på et møde i Lysets Bredbåndsudvalg 27. december. I mødet 
deltog:  

• Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19, 36 30 31 01,  helge.olesen@email.dk  

• Kurt Henriksen, Fengersvej 23, kurt.henriksen@get2net.dk  

• Søren Mortensen, Steins Plads 11, soren@mortensen.be  

• Mike Hastings, Carl Langesvej 32, susanne.mike@tdcadsl.dk   

Hvis du har spørgsmål, må du meget gerne stille dem til os i Bredbåndsudvalget.  

Du kan i øvrigt kommunikere med andre grundejere i Lyset ved at sende mail til mail-listen 
medlemmer@lyset-i-valby.dk 

Hvad skal du gøre? 
Trop op til mødet, hvis du vil have yderligere information eller vil være med til at påvirke 
projektet. 

Hvis du allerede har givet et tilsagn, vil vi som udgangspunkt gå ud fra, at det stadig gælder. I 
modsat fald bedes du sende en mail til helge.olesen@email.dk 

Hvis du ikke har givet tilsagn, så overvej det endnu engang. Brug blanketten på næste side eller 
send en mail til helge.olesen@email.dk  
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Tilsagn om at deltage i første fase af projektet  
om bredbånd i Lyset 

 
 

Den umiddelbare udgift for lægning af rør på Carl Langesvej bliver ca. 2500 kr, der skal betales i 
februar. 

Dette tilsagn om at betale de 2500 kr. er bindende. 

Derimod er tilsagnet ikke bindende for videre deltagelse i projektet.  

Hvis du tidligere har givet tilsagn, behøver du ikke at gøre det igen - men hvis du vil trække et 
tilsagn tilbage, skal du give besked. 

 

 

 

 

Jeg giver tilsagn om at betale 2500 kr til første fase af projektet om bredbånd i Lyset under 
forudsætning af at mindst 60 husstande i Lyset giver sådan et tilsagn. 

 

 

 

Du kan give tilsagnet ved at aflevere sedlen på Fengersvej 19, eller ved at sende en mail til 
helge.olesen@email.dk 

 
Det skal ske inden lørdag den 13. januar kl. 12 ! 

 

 

Navn __________________________________________________ 

 

Adresse __________________________________________________ 

 

E-mail __________________________________________________ 

 

Underskrift __________________________________________________ 

 

 

 

 

 


