
KRONPRINSESSEGÅRDEN 1 

 

Referat af informationsmøde om fibernet i E/F Kronprinsessegaarden I onsdag den 30. oktober 2019 kl. 

18:00. 

 

Fiberby var repræsenteret af Mikkel Mikkelsen. 

E/F Kronprinsessegaarden 2 var repræsenteret. 

Steen Bille Larsen bød velkommen og foreslog en præsentationsrunde. 

Jon Jørgensen fra bestyrelsen redegjorde for, at bestyrelsen havde undersøgt muligheden for fibernet i 

foreningen. 

Der var ikke tale om, at der denne aften skulle stemmes ja eller nej til projektet. Bestyrelsen ønskede at 

finde ud af, om der var tilslutning til, at bestyrelsen skulle gå videre med projektet, så der kunne 

præsenteret et forslag på den kommende ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen havde valgt at indlede et samarbejde med Fiberby, da Fiberbys bindingsperiode er væsentlig 

kortede end de øvrige udbyderes, der typisk er på 5-10 år. Fiberby har en bindingsperiode på 3 år. 

Etableringsomkostning udgør ca. 4.500,00 kr. pr. lejlighed. Den samlede omkostning skal fordeles mellem 

ejerlejlighedsejerne pr. fordelingstal jf. foreningens vedtægter. Der er tale om et engangsbeløb, der kan 

fordeles over f.eks. 2-3 måneder. 

Vedtagelse af fibernet i foreningen kræver simpelt stemmeflerhed.  

Man har ikke pligt til at betale forbrug til Fiberby. Man har mulighed for at fortsætte med sin nuværende 

løsning hos f.eks. YouSee. Alle får dog et stik i lejligheden, hvis det bliver vedtaget på generalforsamlingen. 

Mikkel Mikkelsen fra Fiberby fik ordet og præsenterede kort Fiberbys historie. 

Han oplyste følgende: 

Fiberby tilbyder kun én hastighed, nemlig 1.000 Mbit. Det koster p.t. 120,00 kr. pr. md. Prisen er fast i hele 

bindingsperioden. Det er også muligt at få 1 Mbit til 0,00 kr. Denne forbindelse kan klare de mest basale 

behov som email, netbank og visse hjemmesider. 

En tilføjelse som en af beboerne bragte frem var, at der ikke er gebyr ved abonnementskifte. Det vil sige, at 

hvis man har 1.000 Mbit til 120,- kr. om måneden, og f.eks. tager afsted på ferie i 3 måneder, kan man 

skifte til 0 kr. abonnementet gratis og derved undgå internetomkostninger i sin ferie. 

Der medfølger ikke router. Det skal beboerne selv indkøbe. En standardrouter koster ca. 350,00 kr. hos 

Fiberby. Det er også muligt at indkøbe en router andre steder. Det er ikke et krav, at den skal indkøbes hos 

Fiberby. 

Der vil i lejlighedens entre blive opsat et stik. Diverse kabler vil blive trukket i kabelbakker i opgangen, og 

der vil blive boret et hul ind til hver lejlighed. 



Der blev spurgt til, om man kunne beholde sin nuværende YouSee-mailadresse, hvis man valgte at få 

internet via Fiberby. Mikkel oplyste, at man som udgangspunkt ikke beholde sin YouSee-mail, hvis man 

opsiger sit internet via YouSee. 

Som en yderligere kommentar til dette oplyste Mikkel, at de fleste i dag bruger gratis email- tjenester som 

Gmail eller Hotmail, og at det netop ikke var en god idé at binde sig op på sin internetleverandørs email-

adresse, hvis de f.eks. går konkurs, eller hvis man skifter internetleverandør. 

Som et tillæg anbefalede han, at hvis man gerne ville afmelde sit internet hos YouSee og skifte til Fiberby, 

men samtidig beholde sin YouSee email-adresse og sin TV pakke hos YouSee, kunne man ringe til deres 

kundeservice og udfordre dem på, at man jo stadig betaler ind til deres TV-pakke, og at de får deres email-

omkostninger betalt igennem TV-betalingen hver måned. 

Efter bindingsperioden på 3 år ejer foreningen selv fibernettet. Det betyder, at såfremt de opsatte switch 

går i stykker, skal ejerforeningen selv bekoste nye. 

Det er muligt for foreningen at tegne en serviceaftale hos Fiberby. Det er i den forbindelse vigtigt at 

vurdere, om prisen for serviceaftalen står mål med de eventuelle udgifter til udskiftning af dele til 

anlægget. 

Fiberby leverer ikke sikkerhedspakker. Det skal beboerne selv sørge for. 

Firewall m.v. er i switchen.  

Der henvises i øvrigt til materialet, som er omdelt til brug for informationsmødet. 

--oo0oo-- 


