Referat af informationsmødet
fredag den 6. marts 2020 i Bagenkop Hallen
Velkomst ved Nicki Madsen, tovholder for projektet ”Det sydlige Langeland” byder de fremmødte
velkommen og takker for både opbakning og tilslutningen.
Jørgen Jensen formand for Bredbåndspuljen. Foreningen har til formål at skaffe bredbånd til
Langeland. Jørgen fortæller kort, at der er 5 projekter på Langeland, der har fået tilskud til
etablering af fibernet på ca. 12 mio. kr. Jørgen glæder sig over tilslutningen.
I så fald at nogle ikke har underskrevet en fuldmagt, kan der endnu udfyldes en ”interesse
tilkendegivelse blanket”, blanketten kan også hentes på www.lmbnet.dk
Jonas Johansen deltager fra TDC Net. TDC Net arbejder med projektets infrastruktur. TDC Net er
udbyderneutral, og fortæller at det nedgravne net er åbent. Det betyder at man er ikke tvunget til
at tegne abonnement nogle bestemte steder, eller at tegne et abonnement overhovedet.
Hvis man allerede har en internetforbindelse, kan man spørge sin nuværende udbyder om ny
hastighed/forbindelse/pris. TDC Net har eksempelvis set andre have tegnet nye abonnementer
hos f.eks. Dansknet, Fullrate, Hiper, Telenor, Fastspeed, Bolignet, Tdc Erhverv, Yousee, Kviknet.
Overordnet tidsplan for projektet:
Februar-marts:

Skitsering af projektet. Der laves forsyningsplaner og
vejinspektioner for at kende til omfanget af det
forstående arbejde og for at kortlægge til det allerede
etablerede.

Marts-april:

Planlægning af gravearbejde og indhentning af tilladelser
ved diverse myndigheder. Rådføring med ejere af private
fællesveje.
Ligeledes udsendes der et ”fibermærkat” ud pr. post.
Mærkatet skal sættes for at synliggøre, hvor man ønsker
at få ført fiberkabler ind. Det er ikke nødvendigt at være
hjemme, hvis man har sat fibermærkatet.
Flere instruktioner vil følge.

Maj-juni:

Gravearbejdet påbegyndes. Man vil forsøge at skabe
mindst muligt gene. Arbejdet med hovedforsyningen vil
gjort først. Der graves i etaper op til 5-6 mindre steder af
gangen.
Nicki og Jørgen tager gerne imod henvendelser fra folk der
har plads og lyst til at have entreprenørmaskiner stående.

August-september:

Indgravning påbegyndes til husstande/sommerhuse.
Entreprenøren varsler ca. 14 dage før arbejdet begyndes
på husstanden.
Det er kun projekts entreprenører der foretager
nedgravningen. De hører gerne om allerede nedgravede
tomrør.
Forbindelsen graves typisk 30-40 cm. ned i jorden.
70-80 cm. på marker.
På markveje, hvor der eksempelvis i forvejen er et
telefonkabel, ca. 40-50 cm. Kablet kan under jorden
”skydes” i en længde på op til 15 m. Der reetableres efter
bedst mulig evne og efter årstid.
Oplysninger om usædvanlige jordforhold modtages gerne.
Først når fiberstikket er installeret, vil man modtage en
opkrævning på kr. 4.000, beløbet fremstår fra den
egenbetaling man accepterede på underskrevne fuldmagt.

Supplerende kan det oplyses, at Skovsgårdprojektet forventes færdigt i juli måned.
Opsætning af boks
I projektets aftale om tilslutning til fibernettet er der inkluderet nedgravning af, og opsætning af
fiberstik på den nærmeste facade. Små fravigelser kan accepteres. Tag kontakt til entreprenøren
hvis der er noget, der skal tages højde for indvendigt eller udvendigt.
Der føres et kabel ind i huset, som afsluttes i en mindre boks. Der vil ikke blive sat en installation
op på ydersiden af huset.
Boksen opsættes:

-

I almindelig beboelse
Nær en stikkontakt
Maksimalt 3 meter fra den udvendige indgravning.
Ønsker man at få boksen opsat andetsteds koster det kr. 399 pr. m.
Dette aftales med entreprenøren.

-

I vådrum
På lofter
I kældere
I rum der er udsat for frost

Boksen kan ikke opsættes:

Alle tilskudsberettigede må få installeret en indvendig boks, for at opfylde bredbåndspuljens krav.
Såfremt man ikke ønsker at tegne abonnement med en ekstern udbyder, er boksen blot klar til, at
man på et senere tidspunkt ønsker at få fibernet.
Der vil ske en indgravning pr. tilmeldt hus, i tilfælde af flere længede gårde eller flerfamilies huse,
vil det være hovedhuset der bliver tilsluttet.
Vær opmærksom på:
-

At være hjemme som man selv har aftalt med gravearbejderne. I
tilfælde af at man har ferie kan man med fordel udpege en
kontaktperson. Det letter arbejdet og tidsplanen for arbejdet.

-

At det er den juridiske ejer af ejendommen skal godkende aftalen
om nedgravningen.

-

At for mange ændringer og frafald til tilslutningen kan medføre
projekternes samlede pointantal, og det kan i værste fald betyde at
tilskuddet fra Energistyrelsen tilbagekaldes.

-

At hvis man har tilmeldt sig fiberprojektet og efterfølgende solgt sin
ejendom, skal der indsendes kontaktinformation til TDC Net med
oplysninger om ny ejer.

-

Adresser og tilskud udgår, hvis der ikke kan installeres en indvendig
adresse.

Tag en drøftelse ved første møde med entreprenøren eller kontakt kundeservice hvis;
-

Der er tilmeldt en adresse med et nedrivningsklar hus
Man er ejer af en hjørnegrund og gerne vil være med til at beslutte
hvor fiberen skal føres
Man er sommerhusejer og udlejer sit sommerhus

Projektet er først oppe og køre når alle installationer er installeret, først da kommer fibernettet til
at køre.
Desuden kan det være godt at vide, at der vil senere blive sendt tilbud ud til ikke-tilskudsberettiget
adresser. Uanset hvad der bliver tilbudt senere hen, skal de tilmeldte adresser have tak for
støtten, og huske på at det ikke var blevet noget fibernet i denne omgang uden dem.

Den kommende nedgravning af fibernet er gearet til at kunne forsyne alle husstande i området.
Man får den hastighed man betaler for uanset hvor mange der bruger nettet.
Kontaktoplysninger:
Kundeservice kan kontaktes for bredbåndspuljens husstande på telefon 7015 1636 eller mail
bredbaandspuljen@tdc.dk

I tilfælde af at man endnu ikke har modtaget informationsmails fra TDC , benyt da ovenstående
kontaktoplysninger.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen ”Det sydlige Langeland”

