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FIBERNET og NYE FLISER 

 

TDC-Net har skrevet til samtlige beboere vedr. udrulning af fibernet i Danmark, og i 

særdeleshed i vores område. 

TDC-Net har entreret med Nordkysten til at grave, samt lave flisearbejde. Der begyndes 

på Baunevejens Grundejerforeningens 3 stikveje, hvorefter man ca. 1-2 uger efter kan 

fortsætte i vores grundejerforening med Baunevej og derefter Røjlevangen. 

Da fliser skal optages og lægges igen, anmodes den enkelte grundejer på den østlige side 

af vejen, om at klippe hækken ind, så fliser + 10 cm er fritliggende. Det svarer til at 

hækken flugter med lysmaster. 

Vi kan ikke stoppe arbejdet med fibernettet, da dette er offentligt anlæg. 

 

Det betyder, at den enkelte grundejer er forpligtet til at klippe hækken. 

 

TDC-NET fjerner fortovsfliser i begge sider af vejen og graver ca. 45 cm ned, hvor fiber 

lægges. Herefter lægges fliser på ny. Der optages et stykke fortov hver dag, som kan 

genlægges inden aften. Den eneste opgravning om aftenen vil være et stykke på 2x1 

meter, som vil blive afmærket til dagen efter. 

 

Man kan allerede nu på TDC-NET hjemmeside tilkendegive, om der er interesse for at 

blive tilsluttet. Når fiberen er lagt i fortovet, vil de, der har tilkendegivet interesse, blive 

kontaktet af TDC-NET. 

Der udestår, hvor der udenfor huset kan placeres en grå boks 10 x 15 cm. Tilsvarende 

skal en boks placeres i en afstand af en meter indenfor. Dette er fiberens slutpunkt, og her 

tilkobles en router fra valgte internet leverandør. 

Der er individuel tilmelding og valg af leverandør, men der er ingen pligt til at tilslutte sig til 

fibernettet. 

Grundejerforeningen har Bolignet Aarhus som mulig internetleverandør indtil 2024, men 

hvor man vil have sit internet fra, er frivilligt. Husk, at vi stadig er bundet til 

Antenneforeningen, og skal betale driften af fællesanlægget. 
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Vi i bestyrelsen foreslår, at foreningen køber nye fliser, og får dem lagt i stedet for de 

gamle. Kostpris nye fliser + kr. 50 inkl. moms pr. lb. meter samt bortskaffelse af gamle 

fliser. Budgettet for denne udskiftning af ALLE foreningens fortovsfliser udgør kr. 250.000. 

Da dette er en for os gunstig pris, foreslår vi udskiftningen foretaget. 

 

Investeringen foreslår vi finansieret via foreningens penge, men det vil naturligvis betyde, 

at det kvartalsbidrag, som vi betaler til Vejfonden, vil stige. 

 

Under normale forhold skal en sådan investering godkendes af en generalforsamling. Men 

da der skal besluttes nu, beder vi om at alle, der måtte være imod investeringen om pr. 

mail til formand@roejlevangens-grf.dk, at meddele dette senest den 28. september. 

Beklager meget denne haste beslutning. 

 

Bestyrelsen vil trods det er efter eget ønske, hvilken internet udbyder man ønske meget 

gerne vide hvor mange der på nuværende tidspunkt har interesse i at tilmelde sig til TDC-

NET. Hvis i vil sende en mail med hus nr. og et JA for interesse for tilmelding og et NEJ for 

ingen tilmelding. Denne lille undersøge er selvsagt ikke bindende, men kun for at se hvor 

stor interessen er. 

 

PBV 

Carsten Thuge 


