
 

Bredbånd i Lyset 
 
 
 
Kære med-grundejere i ”Lyset”, 
 
Husk at fristen for tilsagn om at deltage i projektet om bredbånd i Lyset er 

 
lørdag d. 13. januar kl. 12 

 
Deltagerne på informationsmødet 8. januar fandt det vigtigt at slå nogle få, væsentlige pointer 
fast over for de andre beboere i Lyset. 

 

Bredbånd drejer sig ikke kun om Internet, men også om telefon og TV. Det hele kan leveres via 
bredbånd, og det hele bliver billigere. 

 

Der er penge at spare ved at gennemføre projektet om bredbånd. På mødet blev gennemgået et 
par regneeksempler fra det tidligere uddelte materiale. En bruger med ’gammeldags’ TDC-
abonnementer  kan spare 7.360 kr om året på sit forbrug af telefon, Internet og TV. En bruger 
med abonnementer hos en lavprisudbyder (Fullrate) kan spare 5.110 kr om året.  

Forudsat en investering på 25.000 kr er tilbagebetalingstiderne (uden rente): 

For TDC-abonnenten: 
25.000 / 7.360   ➨  3,4 år. 

For Fullrate-abonnnenten: 
 25.000 / 5.110 kr ➨  4,9 år. 
Din egen tilbagebetalingstid er måske en anden, men du skal nok tjene pengene hjem. 
Efter at investeringen er tilbagebetalt kan du læne dig tilbage og nyde fremtidssikret, billigt 
bredbånd i de kommende mange år. 
Iøvrigt er dit hus så også blevet mere værd. 
 
 
Fremtidssikring: Det bredbånd, der er tale om, er baseret på lyslederfiber og er derfor 
fremtidssikret. Fremtidens krav til Internet og til TV (HD-tv) vil næppe kunne tilgodeses af de 
gamle kobberledninger, der nu ligger i fortovene. 
 
 
Der er ikke noget vundet ved at vente med at tilslutte sig. Lige nu har vi kun omkring 30 tilsagn. 
Hvis vi ikke når op på 60 tilmeldinger på lørdag gennemføres projektet ikke. Forestil dig, at 
projektet falder nu, men alligevel gennemføres engang i fremtiden. Så skal vi til den tid selv 
betale for det gravearbejde på Carl Langesvej, som vi nu kan få udført på kommunens regning.  
 
 
Vil du vide mere? 
Det materiale (PowerPoint), der blev vist på informationsmødet 8. januar kan ses på Lysets web-
side, www.lyset-i-valby.dk. Her finder du også meget andet materiale om bredbåndsprojektet. 

 

Tilsagn sendes med e-mail til helge.olesen@email.dk eller afleveres på Fengersvej 19. 


