
Beboermøde 23/10-2018 med deltagelse af Dansk Kabel TV (DKT)

Fibernet installation I Åtoften

Formål
Formålet med mødet er at orientere om kabelføringen af fibernettet i Åtoften og at besvare 
spørgsmål i den sammenhæng. Der kommer senere et møde om IT og TV-produkterne, og om 
hvordan disse sættes op og bruges.

Den udvendige kabelføring
 Der er nu gravet fiberkabler ned i halvdelen af Åtoften.
 Planen har været at føre kablerne i en stålkanal op ad muren til loftet ét sted i en 

sammenhængende boligblok. 
 Vi må nok erkende, at i nogle tilfælde er løsningerne ikke er så pæne. 
 ITV-gruppen og Dansk Kabel TV har derfor været rundt og inspicere de opstillede 

stålkanaler og udpeget de steder, hvor der er behov for en pænere løsning. Det er især 
der, hvor stålkanalen er monteret på gavlen af et hus, at der er et problem. I løbet af 
de kommende dage vil det blive afklaret, hvordan vi får en pænere løsning de steder.

 Mange steder er det lykkedes at placere stålkanalen tæt ved et nedløbsrør, og det er 
vurderingen, at det giver en acceptabel løsning.

 Det vil derfor være retningslinjen for monteringen af resten af stålkanalerne, at det 
skal ske tæt ved et nedløbsrør. 

 Gravearbejdet forsætter i den anden halvdel af bebyggelsen.
 De gamle skabe og coax-kabelføringer kan pilles ned en gang i 2019, når det nye 

system er i fuld drift for alle beboer.

Den indvendige kabelføring
 Fiberkablerne til boligerne i en boligblok føres over lofterne og ned i den enkelte bolig. 
 De føres ned langs væggen i en hvid plastik kanal, og der monteres en fiber boks og en 

TV-stikdåse.
 Fiberboksen har 4 data udgange, en TV-udgang, der forbindes til TV stikdåsen, og et 

telefonstik til brug for Internet telefoni, hvis man tilvælger IP-telefoni. Fiberboksen skal 
have strøm fra en stikkontakt. 

 Antennekablet til fjernsynet forbindes til TV stikdåsen.
 Hvis man ønsker flere TV-stik kan det bestilles hos YouSee til levering i løbet af januar 

2019.  Der vil blive orienteret om dette ved mødet i december. 
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 Man kan muligvis anvende de kabler, som man i dag bruger til at forbinde flere 
fjernsyn, men hvis man vælger den løsning kan YouSee ikke garantere signalkvaliteten. 
Det drøftes igen ved mødet i december.

 Fiber boksen indeholder ikke en WiFi router. WiFi routeren sikrer, at der er trådløs 
adgang til internettet overalt i boligen.  WiFi routeren skal man selv anskaffe og 
forbinde med kabel til Fiberboksen. Man kan måske anvende den WiFi router man 
allerede har.  Det er dog ikke aktuelt at anskaffe en WiFi router før der er signal på 
fiberen. Det sker i løbet af december måned.

 ITV gruppen vil undersøge udbuddet af WiFi routere og komme med anbefalinger til 
beboerne. Emnet og valg og placering af WiFi router tages op igen på mødet i 
december.

 Dansk Kabel TV er opmærksom på, at der nogle steder kan der mangle gangbroer på 
loftet. DKT vil medbringe stiger og andre hjælpemidler for undgå at påvirke isoleringen.

Forberedelse til det første besøg af Dansk Kabel TV
 Hver enkel bolig har fået et brev om hvornår DKT planlægger at installere kablerne i 

pågældende bolig.
 Hver enkelt beboer skal udpege det sted, hvor man ønsker fiberboksen og TV-

stikdåsen monteret inden Dansk Kabel TV kommer og installerer kablerne. Man kan 
f.eks. sætte en seddel på væggen.

 Der skal være adgang til loftet og ryddet så meget, at DKT kan komme til.
 Mellem kl. 07:30 og 08:30 går DKT rundt til alle de huse, der pågældende dag skal 

have installeret kabler. Ved den lejlighed kan man så vise DKT hvor man ønsker 
kabelføring og bokse monteret og drøfte eventuelle udfordringer. Ved samme 
lejlighed kan man give DKT en nøgle, hvis man ikke selv er hjemme resten af dagen.

 Hvis man slet ikke er hjemme skal man overdrage nøglen til en nabo og give besked 
til DKT om hvor nøglen kan hentes på følgende mailadresse: 
aatoften@danskkabeltv.dk  

 Hvis man har spørgsmål om placeringen af boksen kan man sende dem til DKT på 
samme mailadresse. 

 ITV-gruppens medlemmer er også til disposition med råd og vejledning, se Åtoftens 
hjemmeside http://aatoften.dk/grupper/itv-gruppen 

Videre forløb
 DKT skal ind igen i de enkelte boliger i løbet af december for at forbinde fibrene og 

checke signalet.
 Det forventes, at der kommer både TV-signal og Internet signal i løbet af december

2

http://aatoften.dk/grupper/itv-gruppen
mailto:aatoften@danskkabeltv.dk


 Det gamle TV-anlæg fortsætter indtil slutningen af januar 2019, så der bliver mindst en 
måneds overlap, hvor både det nye og det gamle TV-signal er tilgængeligt

 Det tilrådes, at eksisterende internet abonnementer først opsiges ved udgangen af 
januar 2019.

 Der afholdes et nyt beboermøde mandag d. 10 december, hvor TV og Internet 
produkter gennemgås, og der orienteres om opsætning og brug af disse produkter. Der
orienteres også om tilvalgsmuligheder og hvordan man bestiller dem.
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