
   
 
 
TIL BEBOERNE 
 
 
Status Projekt TDC NET Fiber  
 
Etableringen af fibernettet i vores bebyggelse, er en længere varende proces, der løber over flere 
måneder, med forskellige involverede aktører. Ansvarlig for projektet er TDC NET, som 
underentreprenører anvendes Constructel, Toft Hansen, MR Entreprise m.fl. 
Projektet - er blevet forsinket i flere uger i forhold til det oprindelig planlagte på grund af bl.a. Covid19 
restriktioner og frostvejr. Projektet forløber i 3 etaper: 
 
1. Nedgravning af hovedkabler 
Nedgravningen af fiber-hovedkablerne er nu afsluttet og reetableringen af vores fællesarealer (fliser, 
græsarealer, planter, lamper, spor efter maskiner og jordbunker m.v.) er påbegyndt af 
entreprenørerne, for herefter løbende at blive godkendt, først af TDC NET og senere af 
Grundejerforeningen, som det bl.a. fremgår af tilslutningsaftalen imellem den tilmeldte beboer og 
TDC NET. 
 
2. Montering af fiberbokse 
Fiberteknikere (nogle engelsktalende) fra firmaet Constructel er, i de kommende uger, nu successivt 
i færd med at montere og forbinde den udendørs fiberboks på husmuren med det indendørs fiberstik, 
som det er aftalt med de tilmeldte beboere.  
 
3. Tilslutning af fiberboksen til hovedkablet 
Efterfølgende, når fiberboksene er installeret, kommer så firmaet Toft Hansens teknikere, formentlig 
i perioden ultimo marts til medio maj, og etablerer forbindelse, fra hovedkablet i fællesarealet, hen 
til den udendørs fiberboks, på den enkelte ejendom. Dvs. man opgraver således på ny og fjerner 
eventuelle fliser, på et lille stykke af fællesarealet, ud for boligen, for at ”skyde” eller nedgrave 
fiberkablet ind til den udvendige fiberboks. Når arbejdet her er tilendebragt, skal området igen 
reetableres og arealet på den private ejendom og den del af fællesarealet, der er berørt, igen 
godkendes af de involverede aftalepartnere. 
 



 
 
Reetablering af fællesarealerne 
Som i kan se, har nedlægningen af hovedledningerne til fibernettet har været hård ved vores 
fællesarealer. 
Der er derfor en del af beboerne, der på nuværende tidspunkt har udtrykt bekymring for 
reetableringen af fællesarealerne, herunder især flisearealerne.  
Det er, som tidligere nævnt, aftalt med og garanteret af TDC-NET, at fællesarealerne til sidst vil blive 
afleveret i fuldstændig reetableret stand, når de er færdige med gravearbejdet.  
Bestyrelsen har imidlertid nedsat en gruppe, der vil følge arbejdet med reetableringen.  
Der er afholdt flere møder med TDC NET og deres entreprenører, hvor områdets tilstand har været 
drøftet. På disse møder har entreprenørerne bl.a. oplyst følgende: 
 

- at fliserne ikke kunne reetableres pænere i frostperioden, og derfor alene er lagt midlertidigt, 
- at der efterfølgende skal graves op igen til de enkelte huse, og 
- at der herefter vil blive foretaget en egentlig udbedring af forholdene. 

 
Gruppen har aftalt et nyt møde med TDC-NET og entreprenørerne i den kommende uge, hvor 
gruppen – som midtvejsevaluering - vil gennemgå hele fællesarealet og påpege en række af de fejl 
og mangler, der p.t. er i området. 
 
Når arbejdet med tilslutningen til alle de tilmeldte beboere er afsluttet, vil bestyrelsen mødes med 
TDC NET til en afleveringsforretning for at godkende den endelige reetablering. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
  


