
Beboermøde 10. dec. 2018
Åtoftens nye fibernet 2018



Agenda

 Kort status

 Sådan virker det nye fibernet

 TV indholdsvalg

 Internet tilvalgsmuligheder

 Valg af router

 Det videre projektforløb

 Spørgsmål og svar fra beboerne

 Uddybning omkring YouSee ydelser v. Dennis/Claus



Status

 Næsten alle huse er forbundet til fiber

 Hovedfiber forventes tilsluttet 17. december

 Afleveringsprøve 2. januar på internet

 Dato for afleveringsprøve på TV meddeles senere



Sådan virker det nye fibernet
Åtoftens nye fibernet 2018
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Internet – det skal der til
 Der skal forbindes en ”Router” til fibermodemmet. 

 Den laver fibersignalet om til et computersignal, enten via kabel eller trådløst.

 Computer uden Wi-Fi (trådløs netforbindelse):

 Tilslut en ledning fra ”Router” til computer (svarende til den du har nu)

 Eller køb en trådløs forbindelse til computeren. Kaldes en ”Wi-Fi dongle” og koster 

mellem 50 og 400 kr afhængigt af kapacitet. Der skal én per computer.

 Computer med Wi-Fi (trådløs netforbindelse):

 Tilslut den til det nye trådløse net

 Hvis det trådløse net giver dårlig forbindelse i yderende af huset kan man 

”forlænge det”. Se næste sider.
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TV 

Grundpakke, Mellempakke, Fuldpakke

 Grundpakke 

 Kan ses på alle TV uden videre

 Mellempakke/Fuldpakke

 Kan ses på alle TV uden ekstraudstyr

 Bland selv pakker

 Kræver et kort i hvert TV, eller

 TV-boks til hvert TV



TV

Bland selv

 Grundpakke 

 Kan ses på alle TV uden videre

 Bland selv-kanaler

 Kræver et kort i hvert TV, eller

 TV-boks til hvert TV

 Bland selv-streaming via internet

 Kræver TV-boks til hvert TV, eller

 Google Chromecast sammen med YouSee app på mobil/tablet, eller

 Android TV-box, Apple TV, eller

 TV med Samsung Tizen App, LG App



Valg af TV og internet
Åtoftens nye fibernet 2018



Det skal du tage stilling til

 Ønsker du TV via antennestikket efter 1. januar?

 Hvis ja: Så skal du vælge hvilke pakker du ønsker

 Ønsker du internet via fibernettet efter 1. januar?

 Hvis ja: Så skal du vælge hvilken hastighed du ønsker

 Og du skal vælge om du eventuelt ønsker din fastnet telefon flyttet hertil

Hvis ikke du indgiver dit valg, antages at du ikke ønsker TV/Internet, og du vil 

ikke modtage signal. Du har altid mulighed for at melde til/fra på et senere 

tidspunkt.



TV-mulighed 1: Ingen TV via antenne

 Man har mulighed for helt at vælge TV fra youSee via antennestikket fra.

 Muligheden for fravalg var, hvad der startede det hele, da ”fritvalgsloven” 

giver alle borgere denne ret, og vi som grundejerforening er forpligtede til 

at leve op til loven.

 Man kan stadig vælge at modtage internet via fibernettet. De to ting er 

helt uafhængige af hinanden.



TV-mulighed 2a: Faste kanalpakker
 I vælger Grundpakke, Mellempakke eller Fuldpakke og modtager de dertil 

hørende kanaler.

 Uanset, hvilken pakke man har valgt, kan man tilvælge enkeltkanaler. Se 

næste side.

Se hjemmesiden for 

priser



TV-mulighed 2b: Ekstrakanaler
 Når man som minimum har en Grundpakke kan man vælge ekstra kanaler.

 I skemaet nedenfor kan man se, hvilke kanaler, der kan vælges, og hvad 

man skal betale for hver ekstra kanal, man vælger.



TV-mulighed 3: Bland selv
 Som noget (forholdsvis) nyt kan man i stedet for at vælge Mellempakken 

eller Fuldpakken vælge ”Bland selv” 

 Med ”Bland selv” køber man enten 10 eller 36 point. Med pointene kan 

man vælge kanaler og streaming tjenester efter eget valg som supplement 

til grundpakken.

 Kræver, at man har valgt Grundpakken.

 Almindelige TV-kanaler koster 1 point

 Streamingtjenester p.t. fra 3-17 point

 Pris for 10 point og 26 kanaler i Grundpakke

 Pris for 36 point og 26 kanaler i Grundpakke



Internet mulighed 1: Intet internet via 

fibernettet

 Det er helt op til den enkelte om man ønsker at benytte sig af tilbuddet om 

at få hurtigt og billigt internet via det nye fibernet.



Internet mulighed 2: Internet via 

fibernettet

 Det nye fibernet giver mulighed for hurtigt og billigt internet

 100/100 Mbit (standard, hvis ikke andet vælges)

 150/150 Mbit

 200/200 Mbit

 300/300 Mbit

 400/400 Mbit

Husk at du skal opsige dit nuværende internetabonnement.



Andre muligheder

 Fastnet telefon (ip)

 Fastnet telefon med frit forbrug i Danmark til fastnet

 Fastnet telefon med frit forbrug i Danmark til fasnet og mobil

Husk at meddele at du gerne vil have flyttet dit telefonnr med, ellers vil du få 

tildelt et nyt nummer.

Se Dansk Kabel TVs hjemmeside for priser



Valg af router



Hvis ikke du har en ”Router”
 Nedenstående to forslag er “modern” routere, som er fra en

kvalitetsleverandør, skulle være enkle at sætte op og man kan “forlænge” 

signalet ved blot at koble en ekstra enhed magen til på systemet.

 Linksys Velop Whole Home Intelligent Mesh WiFi System, Tri-Band

 AC1300

 Kr 722

 Linksys Velop Whole Home Intelligent Mesh WiFi System, Tri-Band

 AC2200

 Kr 1.349

 Hvis du har en router så prøv den først, og der findes uendelige alternativer i 

mange prisklasser.



Det videre projektforløb



Hvad skal betales hvornår

 Alle husstande i Åtoften månedlig betaling fra januar 2019

 Afdrag, service på selve fiberanlægget og administration: 152,36 kr

 Efter 60 måneder: Service og administration: 30 kr

 Husstande, der ønsker internet, månedligt fra februar 2019

 100 mbit basis: 99 kr

 TV-pakker og øvrige tilvalg aftales individuelt med YouSee/DKT

 Husk eventuelt at opsige eksisterende internetabonnement

 Hvis du skal flytte fastnet-telefon så bestil hos Dansk Kabel TV, så flytter de 
nummeret og opsiger det gamle abonnement



I løbet af januar 2019

 Aftales individuelt med DKT

 Opsætning af ekstra stik til TV og internet

 TV-pakker udover grundpakke

 Tilvalg af ekstra internet-hastighed

 Tilvalg af telefoni

 Eventuelt andre tilbud fra DKT

 Aftales individuelt med YouSee

 Valg af kanaler til Bland selv”

 Tilvalg af enkeltkanale

 Ekstra TV-boks

 Eventuelt andre tilbud fra YouSee



Reetablering

 Klinkestierne reetableres, styret af klinkegruppen

 Udbredring af spor efter udskiftede kabelbakker mm.



Ibrugtagning

 Ibrugtagningsprøve internet: 2. januar

 Ibrugtagningsprøve TV: Afventer

 Individuelle valg til internet TV: Dansk Kabel TV omdeler skema til aflevering 

først i januar

 ”Street team” fra Dansk Kabel TV kommer først i januar til Åtoften og 

hjælper med tilvalg og hvad der ellers er af problemer for at komme godt 

igang


