
Status på Fibernet i Baunebakken 
Som de fleste nok har bemærket, så har der været stille omkring fibernet i Baunebakken. Der har 
været en del gravearbejde og så stoppede alt. TDC NET har fået afklaret det de skulle, og er nu 
klar til at komme videre. Vi har delt fibernet op i 3 faser. 
 
Første fase er nu overstået (næsten) 
Første fase bestod af, at vi skulle have sat de små grå bokse op, som samler fibernettet. De grå 
bokse er færdige. 
Vi afventer dog, at vi kan få rettet op på fliserne ned mod carportene på Kærmark. Det har vi lidt 
skriveri om pt. 
 
Anden fase forventes at starte i marts/april 2023 
Bestyrelsen har truffet en kollektiv beslutning vedr. fibernet og sagt ok til, at vi ønsker fibernet her i 
Baunebakken. Pt. ved vi ikke 100% hvordan det kommer til at foregå, men alle husstande vil 
modtage mere information i deres postkasse fra TDC NET. Når den information kommer ud til hver 
enkelt beboer, så kan man takke nej tak til fiber og det bliver respekteret fuld ud. 
 
Tredje fase Fibernet til beboer 
Den enkelte beboer vil ikke modtage et officielt tilbud om tilslutning til fibernet. TDC NET tager 
udgangspunkt i at alle skal have det installeret, og så adviserer TDC NET medlemmerne herom, 
og dem der så ikke ønsker det, melder fra.  
 
TDC NET vil når tiden nærmer sig installationsperioden, komme med flere informationer. 
 
Vi har forinden stillet spørgsmål til TDC NET og fået svar med rødt 

• Hvordan ser et fiberstik inde i huset ud, og hvor i huset ønsker de at opsætte det? 
Billede af fiberstik. Beboere vil få mulighed for at gennemgå muligheder for hvor stikket kan 
placeres.  

 
• Bliver det nærmest hoveddøren eller der hvor antennestikket i forvejen sider i boligen? 

Gennemgås ved besigtigelsen. 

• Bliver der gravet/skåret i væggen/gulvet i mit hus? 
Vi skal bore hul i væggen for at kunne komme igennem med fiberen ind til boligen. TDC 
NET reetablerer efterfølgende.  

• Hvordan vil beboerne få besked om, at nu startes der med at grave og nu kommer TDC 
NET fiber ind i mit hus. 
De adviseres af vores udførende entreprenør, med dato og tidspunkt for besøget.  

• Skal beboeren være hjemme? 
Der skal være en myndig person til stede ved besøget. 

• Er der noget økonomi mellem TDC og grundejerforeningen? 
Nej 

• Er der noget økonomi mellem TDC og beboerne (i forbindelse med installeringen) 
Nej ikke det TDC laver i første omgang. Men når en beboer vil tilslutte sig Fibernet, så er 
det beboer der selv tilmelder sig fibernet og selvfølgelig betaler for internetadgang via 
fibernet. 



• Vil TDC NET stadigt vedligeholde kobberkablerne som allerede ligger i jorden?  
TDC NET vedligeholder det i den udstrækning der er behov for det. På et tidspunkt vil tiden 
være løbet fra Kobberkablerne og derfor giver det også mening at få lagt fiber ind nu, da vi 
løbende fjerner vores kobber. 

• Der står i aftalen at TDC NET skal have adgang til teknik rum eller kælder – hvad forestiller 
I jer her – er det bare ude ved den gamle mast? 
Dette vil Grundejerforeningen Baunebakken få afklaret på besigtigelsesmødet, men da det 
er en grundejerforening og parceller vil der højst sandsynligt ikke være behov for adgang til 
Teknik Rum eller kælder, da udstyret er ude i vejen. 

• Er der nogle strømudgifter eller andre driftsudgifter der vil komme til Grundejerforeningen 
Baunebakken? 
Nej, drift af fiberen er foreningen uvedkommende, den enkelte beboer har udgiften for 
udstyr placeret i eget hus (typisk strøm til Router fra udbyder, hvis man vælger at aktivere 
fiberen) 

• Vedr. punkt 2.6 det skal nok præciseres at de kan tinglyse på grundejerforeningens 
matrikel – vi kan vel ikke give lov til tinglysning på andre folks matrikler. 
Som udgangspunkt skal TDC NET kunne tinglyse vores udstyr, men det er ikke noget jeg 
her set blevet gjort i praksis. 

• Hvad med dem som siger nej tak, kan de så beholde det de har til samme pris? 
TDC NET går ikke ind og rør ved jeres beboeres nuværende løsning. 

 


