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Kære med-grundejere i ”Lyset”, 
 
I næste uge begynder en fortovsrenovering på Carl Langesvej. Det giver os lejlighed til at få lagt 
rør til lyslederfiber ned i fortovet – hvis vi ønsker det. Dermed vil vi være klar til at få bredbånd 
på Carl Langesvej uden yderligere gravearbejde. 

Bredbånd drejer sig ikke alene 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”. Men det vil kræve en stor 
investering for den enkelte grundejer.  

I Lysets Bredbåndsudvalg har vi lagt en slagplan, som vi kan følge, hvis der er tilstrækkelig stor 
tilslutning. 

 
���������	�
���������������������	����	������

������������������	���	����
��������	�������������
������

 
I korte træk er slagplanen som følger. 
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• I forbindelse med kommunens gravearbejde får vi lagt rør til lyslederfiber på Carl 
Langesvej. Det forudsætter at vi på lørdag har tilsagn fra mindst 60 husstande i 
Lyset, om at de vil være med til at betale for rørene.  

• I januar 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 januar. 
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• 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 fra 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. 

 



I henhold til vores overslag vil prisen pr. husstand for det totale projekt - fase 1 og 2 -  blive 
25.000 kr. inkl. moms, hvis der er 60 tilsluttede husstande. Det bliver billigere, hvis vi er flere. 
Ved 100 husstande er prisen 19.000 kr. Der er omkring 130 husstande i Lyset. 

Prisen omfatter alt udstyr i netværket ført frem til stik i din bolig. Dog indbefatter den ikke 
gravearbejdet i din have mellem fortov og hus. Det kan du selv udføre eller betale dig fra. 
Budgettet er baseret på tilbud og overslag fra bredbåndsleverandøren Parknet og elektrikerfirmaet 
MakeNet. 

 

------------------------------------------------- 
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Vi har lavet en liste over svar til de mange spørgsmål, du sikkert har. 

Til slut kommer et spørgsmål, som �� skal besvare:  
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Fiberkabler er en moderne kabeltype, der kan transportere mange flere data end de gamle 
telefonledninger, som ligger der i dag. Fiberkablerne kan erstatte telefonledningen og kabeltv-
tilslutningen.  

 �������!��������#����%�
Umiddelbart betyder det, at vi kan få meget hurtigere internetforbindelser end med f.eks. en 
ADSL-løsning, der bruger det gamle telefonkabel, og at vi kan spare penge på telefon-, internet- 
og tv-abonnementer. Fibernettet er desuden fremtidssikret i den udstrækning man kan tale om at 
noget kan være det.     
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Det betyder, at der er så meget overskudsplads i fiberkablerne, at næsten uanset hvad fremtiden 
bringer, så vil vi kunne bruge fiberkablerne. Fiberkablerne kan transportere over en million gange 
flere data end selv en kraftig ADSL-forbindelse på 20 Mbit. En af de ting, som man kan forestille 
sig bliver populært i nærmeste fremtid er tv i højopløsning. Det som kaldes HD-tv. Det betyder 
kort sagt, at vi kan få billeder på fjernsynet, som ser meget bedre ud end i dag. Her vil selv en 
superkraftig ADSL-forbindelse ikke være stor nok til at kunne levere flere HD-tv-kanaler ind i 
husene, mens fiberkablerne uden problemer vil kunne levere alle dem vi måtte ønske. 

 ���!���"����#������������%�
Fordi vi gør os uafhængige af TDC og andre udbydere, da vi selv ejer kabelføringen. Vi kan på 
den måde selv forhandle os frem til en pris på det indhold, vi vil have puttet i det nye net. I 
budgettet har vi regnet med tilslutning til det beboerejede bredbåndsnetværk Parknet 
(www.parknet.dk). 
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Den store kabel-tv-pakke fra TDC koster i dag 291 kroner om måneden. En internetforbindelse 
på 10 Mbit via telefonledningen med telefonabonnement koster hos de billigste udbydere på 
markedet 299 kroner. Altså betaler man i dag 590 kroner om måneden, hvis man har stor tv-
pakke og en kraftig internetforbindelse hos billigste udbyder. 

Den tilsvarende pris med fibernet vil være: 135 kroner for en stor tv-pakke, 50 kroner for internet 
og 20 kroner for telefon. Altså 205 kroner, hvilket giver en besparelse på 385 kroner om 
måneden.  

Hvis investeringen er 20.000 kr er den tjent hjem på under 5 år.  

 �������$�#������#""��$�����$���!���$���#���)�����������
��������"������%�
Så bliver besparelsen mindre. Det er primært, hvis man har behov for mange tv-kanaler og en 
hurtig internetforbindelse, at der er mange penge at spare. Men du kan selv prøve at sammenligne 
dine nuværende udgifter med priserne herover. 
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Prisen kommer til at variere, afhængigt af hvor mange der vil være med. Men alt i alt vil det løbe 
op i 20.000-25.000 kroner per husstand. Den udgift skal ses som en investering, der dels vil 
forhøje husenes værdi, men som også vil blive betalt tilbage over en årrække, da man vil spare i 
de månedlige udgifter.  
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Fordi kommunen uventet har besluttet sig til at renovere fortovene på Carl Langesvej og når 
kommunen alligevel graver fortovene op kan vi spare penge på at putte kablerne i jorden ved 
samme lejlighed. 
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Et alternativ er, at vi benytter de nuværende installationer. Hastigheden stiger på ADSL-
forbindelserne og prisen falder. TV - og med tiden også HD-tv - kan fanges på DR og TV2’s nye 
digitale sendenet. Så fiberkabler er ikke nødvendigvis den eneste løsning, men giver som nævnt 
bedst fremtidssikring.  

Et andet alternativ er, at et firma tilbyder at lave et fibernet til os. Men det vil ikke blive billigere, 
for firmaet skal have betalt sine omkostninger - blot sker det via månedlige opkrævninger. 

*�������������
�������#��������
#�%�
Hvis ikke vi på lørdag har 60 tilsagn om at betale 2500 kr, gennemfører vi ikke projektet.   

Hvis projektet gennemføres, vil det være muligt at tilslutte sig senere. Vi forestiller os at belønne 
pionererne ved at lade deres oprindelige indskud være mere værd - måske 10 % ekstra -  i forhold 
til de indskud, der kommer senere. Detaljerne skal fastlægges i Bredbåndslaugets vedtægter. 

+#������#�����,�$�����������,�$�������%�
Vi bygger projektet på, at tilslutning sker pr. husstand (ejerbolig). Det sker for at fordele den 
store udgift - gravning i området - på så mange skuldre som muligt. 
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Til baggrund for dette papir ligger en hel del materiale med budgetter mv.  



Vi har lagt en del af det på Lysets hjemmeside, www.lyset-i-valby.dk 

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

• Claus Cancel, Steenbergsvej 20, claus.cancel@pol.dk      

• 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, sam@itst.dk      

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

Du kan rette spørgsmål til os. 

 

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

Det virker dog kun, hvis du er tilmeldt denne mail-liste. Skriv til helge.olesen@email.dk, hvis du 
vil tilmeldes. 
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Den umiddelbare udgift for lægning af rør på Carl Langesvej bliver ca. 2500 kr, der skal betales i 
januar. 

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

Derimod er tilsagnet ikke bindende for videre deltagelse i projektet. 

�

 

�

�

#
�����
	��������������
��
�������	�������	��
���
����	��
��
������	
��������!"�
�����
	�
��	������������������������ ������
���!"�
�����
	������
��������$ 

 

 

 

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

 

Adresse __________________________________________________ 

 

E-mail __________________________________________________ 

 

Underskrift __________________________________________________ 

 

 

 

 

 


