22. september 2020

Nyt fra fibernet arbejdsgruppen
Med udgangspunkt i et tilbud, som vi tidligere på året fik fra Waoo om installation af fibernet i alle lejligheder, har en arbejdsgruppe bestående af Ole L. Jacobsen, Birgit Lybker, Lennart Fuglsang Pedersen og Helle
Berner kigget lidt nærmere på emnet.
I den forbindelse lavede vi også et spørgeskema, som ganske mange af jer var så venlige at svare på.
Det vil vi gerne takke for.
Konklusion på spørgeskema
Ikke overraskende er det vigtigt for næsten alle, at vi har en stabil internetløsning. Det var knap så forudsigeligt, at der er ganske mange af os, som streamer tv, og at der også er et betragteligt antal, der ikke har
en tv-pakke. Hvis vi på et tidspunkt afholder et informationsmøde, ser det ud til, at 35 af jer ville være interesseret i at deltage. Det er altså godt en tredjedel af de 92 lejligheder. Omvendt er der jo altså også en hel
del af os, for hvem emnet ikke er så vigtigt, det ses både af svarfordelingen på de enkelte spørgsmål, samt
den samlede svarprocent. Se detaljerede svar på spørgeskemaet nederst i dette dokument.
Arbejdsgruppen vælger pt. ikke at arbejde videre med fibernet. Det er der en række grunde til udover det,
der kan udledes fra spørgeskemaet.







Vi har kigget på et tilbud, hvor Waou vil lave fibernetforbindelse til hver lejlighed uden beregning.
Til gengæld for den ’gratis’ installation, skal vi acceptere disse betingelser:
o Alle 92 lejligheder skal være med i ordningen.
o Alle binder sig til at betale mindst 139 kr. i mindst 36 måneder. De 139 kr. svarer den mindste internetpakke med 200/200 Mbit pr. sekund, og uden nogen form for tv-pakke.
o Betaling skal foregå via ejendommens administrator på samme måde, som vi f.eks. betaler
for strøm. Det er problematisk i forhold til de af os, der har firmabetalt internet.
Vores administrator har bekræftet, at vi ikke kan tvinge alle med i sådan ordning.
Med den snarlige udrulning af 5g netværk giver det måske mindre mening med fibernet, da det
mobile netværk vil være meget hurtigere end det er i dag. Se https://yousee.dk/5g
Endelig er vi lidt betænkelige ved, at Norlys helt har trukket sig fra Waoo. Se
https://www.bt.dk/forbrug/tv-gigant-ramt-af-bombe-et-mareridt
Hvis der i fremtiden bliver mere og/eller fornyet interesse for fibernet, er man meget velkommen til
at tage emnet op igen, f.eks. på en generalforsamling.

Spørgeskemaets svar:
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Med venlig hilsen
Fibernet arbejdsgruppe.
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