
Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer 
 
Fremtiden indenfor hurtigt internet banker på døren, og selv vores regering lancer et initiativ med fibernet 
til hele Danmarks befolkning. Der er ingen tvivl som at fibernet er fremtiden med teoretisk set ubegrænset 
kapacitet i de lysledere som erstatning for de kobberledninger som i dag anvendes til ADSL forbindelser. 
Hurtigt internet bliver ligeledes en vigtig parameter når du engang skal sælge dit hus viser flere analyser. 
 
Fiberudvalget har haft dialog med en række forskellige leverandører af fiberbredbånd til Birkhøjens 
medlemmer, og udvalget har skønnet at GE fibernet fra Galten Elværk er det mest fordelagtige tilbud. 
Udvalget har lagt vægt på at; 
 

- Leverandøren skal kunne tilbyde en løsning af fibernet – fremtidens infrastruktur for 
højhastighedsinternet 

- Leverandøren skal kunne udbyde en samlet pakke af internet, telefoni og TV, og hvor pakkerne kan 
vælges individuelt så man f.eks. kan bibeholde Yousee som TV leverandør 

- Leverandøren skal kunne tilbyde denne service indenfor en kort tidshorisont (indenfor 1 år) 
- Prisen skal være konkurrencedygtig og skal kunne differentieres så firmabetalt ASDL internet / 

telefoni kan overføres til fibernet løsningen 
- Når der skal graves fibernet ned skal der fremføres føringsrør frem til alle husstande så alle med 

tiden kan tilslutte sig det nye net 
 
Herudover var det oprindelig målet at Grundejerforeningen skulle være ejer af fibernettet så vi frit kan 
vælge indholdsleverandør fremover, men den model har mødt modstand fra de forespurgte leverandører 
så det har vi opgivet for nærværende. GE model forudsætter dog ikke at vi vælger GE TV produkt. Ved kun 
at anvende GE som internet leverandør kan vi frit vælge andre streamingstjenester så som NetFlix mm til 
film og TV og med en startpakke på en symmetrisk 50Mbit linje burde det ikke være et problem. 
 
En hurtig rundspørge omkring interessen ved året sommerfest viste stor interesse for fibernet, og derfor 
udsender vi nu generel information omkring GE fibernet tilbud og bindinger for foreningens medlemmer. 
Hertil vil vi gerne have en tilbagemelding fra jer om hvem der vil være interesseret i at tegne et 
abonnement. Vi skal op på mindst 15 husstande som er tilsluttet før GE fibernet vil indgå en aftale. 
 
Tilbuddet er vedhæftet denne skrivelse og herunder finder I de svar på de indledende spørgsmål vi allerede 
har stillet GF. Du kan finde mere information på GE hjemmeside (http://www.gefibernet.dk).  
 
? Hvilken installation i huset er omfattet af tilbuddet 
! Foreningsproduktet er et kabel TV produkt, hvilket betyder at der opsættes en fiberboks inde i huset 

hvor der er udgang til internet (RJ45 stik) og separat udgang til TV/radio (coax kabel som foreningens 
medlemmer i dag får fra Yousee kabelTV). 

 
? Hvad får man med i jeres introduktionstilbud af gravearbejde? 
! For 500 kr får man skudt en fiber ind til nærmeste husfacade fra skel. Man kan selv angive hvor på 

facaden man vi have skudt fiberen frem til, og her skal fiberboksen også monteres. Den endelige 
aftale bliver indgået med entreprenøren. 

 
? Hvad vil det koste hvis man ikke ønsker at bruge jeres introduktionstilbud og senere ønsker at blive 

tilsluttet fibernettet 
! Hvis GE skal skyde en fiber ind fra skel på et senere tidspunkt så koster det ca. DKK 1300,00 (op til 8 

meter). Man kan vælge selv af grave fiberen ned for DKK 500,00 
 
 
 

http://dinby.dk/allinge/lynhurtigt-internet-afgoer-vores-boligvalg
http://www.gefibernet.dk/


? Er der krav til hvor installationen skal sidde i huset 
! Der hvor fiberen er skudt frem til husfacaden skal der udvendigt monteres en samleboks (A5 

størrelse) og på den modsatte side inde i huset bliver fiberboksen monteret. Hvis man ønsker det kan 
man selv trække et hvidt fiberrør hen til det sted hvor man vil have fiberboksen placeret inde i huset. 
Fiberboksen skal sidde i et opvarmet lokale. Fra fiberboksen skal der så trækkes kabler til egen router 
og TV/radio. Både fiberboks og samleboks sidder ca. 40 cm over gulvniveau. Du kan læse den 
detaljerede installationsvejledning her med billeder af udstyr og deres placering i boligen. 

 
? Hvilke abonnementsforpligtelser er der indeholdt i tilbuddet 
! For at blive koblet op på GE fibernet er man forpligtet til at have mindst et abonnement i 6 måneder 

hos GE fibernet. Det er valgfrit om man vælger et internet eller TV abonnement. Se vedhæftede 
tilbud for priser for Grundejerforeningens medlemmer for basis fibernet og TV pakker (for priser på 
tilvalgsprodukter se GE hjemmeside). 

 
? Er der bindinger imellem abonnementerne så man f.eks. skal have et internet abonnement for at 

kunne få TV 
! Nej, der er ingen bindinger imellem abonnementerne. Man kan dog ikke have telefon alene. 
 
? Er der et filter på IP trafik ind i huset 
! Ja, for fast IP er port 137, 138 for UDP og 139 på TCP og 445 for UDP/TCP som bruges til lokal fildeling 

på Windows. Hvis man har en dynamisk IP adresse (standard) er en del flere porte filtreret fra til 
f.eks. mailserver, database server, nyhedsserver mm. 

 
? Kan man tilkøbe fast IP adresse til ens internet abonnement 
! Ja, det koster 39 kr/måned for fast IP adresse 
 
? Hvordan håndteres firmabetalt internet 
! GE fibernet kan opdele regningen til firmabetalt internet efter behov, så f.eks regningen for internet 

abonnement sendes til arbejdspladsen og TV regningen sendes til dig privat. 
 
Hvis du har flere spørgsmål til GE fibernet inden du vil beslutte dig så hold dig orienteret på GE fibernet 
hjemmeside. 
 
Vi har behov for en forhåndsmelding om vi kan samle de nødvendige 15 husstande på fibernet så vi kan 
komme i gang, så derfor gå ind på denne interessetilkendegivelse 
(http://www.surveymonkey.com/s/S6SD6YT) nu og fortæl os hvad du synes om fibernet. 
 
På forhånd tak  
 
På fibernet udvalgets vegne 
 
Kristian Kragh 

http://www.gefibernet.dk/docs/private-pdf/installationsvejledning.pdf?sfvrsn=5
http://www.surveymonkey.com/s/S6SD6YT
http://www.surveymonkey.com/s/S6SD6YT


mi Fibernet
- en del af Galten Elværk

Kristian Kragh
Birkhøjen 40
8382 Hinnerup

Galten, den 8. november 2013

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Birkhøjen

Efter aftale sender jeg hermed et tilbud på etableringen af GEFibernet til
grundejerforeningen Birkhøjens medlemmer.

Såfremt der er enighed om tilslutning i grundejerforeningen, og minimum 15
tilmeldinger, vil GEFibernet etablere fibernet til alle foreningens medlemmer, som vil
have mulighed for individuelt at bestille de produkter, som er beskrevet i det vedlagte
materiale.
Den enkelte husstand vil efter installationen kunne bestille de ydelser - tv/radio, Internet
og telefoni - efter ønske. Bestillingerne sker direkte til GEFibernet, ligesom faktureringen
vil bliver foretaget fra GEtil den enkelte husstand.

Tilslutningsprisen

GEnedgraver rør til fremføring af fiber frem til skel ved hver hus matrikel inden for
Birkhøjens matrikler for egen regning og foretager reetablering efter gravning.

Fraskel og frem til huset kan vi tilbyde følgende løsninger:

Løsning 1.: GEgraver / skyder fiberrør frem til nærmeste hus facade, hvor
tilslutningen vil blive etableret. Pris: 500,- ink\. moms

Løsning2.: GEgraver / skyder fiberrør frem til nærmeste hus facade, hvor
tilslutningen vil blive etableret. GEFibernets montør vil i forbindelse
med installationen desuden foretage tilslutning til husstandens
eksisterende, interne antenneanlæg. Samlet pris: 1495,- ink\. moms.

Hver enkelt husstand kan beslutte sig for den ene eller den anden af disse løsninger.

2014-priserne på tv og internet finder du på bagsiden af dette brev.

Hvis du har spørgsmål til materialet eller til GEFibernet, er du altid velkommen til at
kontakte os.

Med venlig hilsen

Martin Grimstrup Jensen
GEFibernet

GE Fibernet

Smedeskovvej 55
Postboks 99
8464 Galten
Telefon: 8754 0600
Fax:8754 0696
www.gefibernet.dk
fibernet@ge.dk
CVR.nr.: 21504300

http://www.gefibernet.dk
mailto:fibernet@ge.dk


Fibernet
- en del af Galten Elværk

GE Fibernet

Fiberbredbånd

Pris pr. husstand/md

Opkræves direkte

1/1 Mbit/s Fiberbredbånd* 169,-

SO/SO Mbit/s Fiberbredbånd 249,-

60/60 Mbit/s Fiberbredbånd 279,-

90/90 Mbit/s Fiberbredbånd 379,-

Tv

Pris pr. husstand/md

Opkræves direkte

Grund pakke 185,-

Underholdningspakke 334,-

Stor underholdningspakke 449,-

*Eksklusiv waoo.tv
Forbrugsafregnet telefoni er inkluderet i bredbåndsproduktet.
Fri Fastnet kan tilkøbes for kr. 69,-/md.

Alle priser er inkl. Moms, priser gældende pr. 1. januar 2014

Der tages forbehold for fejl og prisændringer
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Enaftale med fuld fleksibilitet
Din grundejeforening kan indgå en aftale med GE
Fibernet, der stiller den enkelte husstand helt frit med
hensyn til valg af ydelser: Grundejerforeningen indgår
aftale om etablering af tilslutningen og

• Hver husstand vælger derefter helt frit, hvilke ydelser
husstanden ønsker at abonnere på hos GEFibernet
og modtager faktura direkte. Abonnementer kan til
enhver tid ændres efter ønske - således som det er
beskrevet i de generelle kundevilkår.

• Alle husstande får mulighed for at benytte de attak-
tive TV-pakker, som er til rådighed for grundejerfor-
eningskunder.

• Alle husstande får fremtidssikret fiberbredbånd: fi-
berløsninger giver dig de bedste digitale oplevelser nu
og fremover.

Fordelene er mange ....

Internet

• Vi kan levere "Danmarks bed-
ste bredbånd"* med markedets
højeste hastigheder, både up- og
download.

• Vi garanterer at vi leverer den
hastighed, der er bestilt.**

• Du får adgang til waoo.tv - online
film ogTV.

• Ingen deling af båndbredde.

• Vi kan levere trådløs router og
sikkerhedspakke oveni.

Support og service følger automatisk med
Sammen med alle ydelser leveret af GEFibernet
følger der automatisk gratis service og teknisk
support. Løber du ind i vanskelighed med internet
eller tv, er der hjælp at hente hos vores tekniske
support. Oger der spørgsmål til regningerne, kan
du kontakte vores regningsservice. Du kan finde
yderligere oplysninger om service og support på
vores hjemmeside:
www.gefibernet.dk.

TV

• Kabel TV som du kender det
- samt meget mere

• Vi leverer TV i topkvalitet - inkl.
HD-kanaler.

• Vi kan levere TV i flere rum i en
enkel løsning, både digitalt og
analogt TV.

• Du kan tilføje Personligt TV og få
adgang til StartForfra, Waoo! Bio
og meget mere.

*Kilde: Loyalty Group

Telefoni
• Vi kan levere fastnet-telefoni i en

enkel løsning, hvor eksisterende
apparater kan genbruges.

• Behold dit nummer og din tele-
fon. Fibernet telefoni foregår via
en lynhurtig fibernetforbindelse.
Derfor er det slut med forsin-
kelser på samtaler og "knas på
linjen", også selvom resten af
familien ser film, uploader bil-
leder eller spiller online. Fibernet
telefoni er billigt, nemt at bruge.

Vælg mellem følgende hastigheder

'Undersøgelse foretaget af loyality Group i 2012 og 2013
"'Waoo! Hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført på
testdinhastighed.dk og rapporteret efter betingelserne.

http://www.gefibernet.dk.


TV-pakker
Digitalt, knivskarpt og stabilt TV i alle rum uden brug af TV-boks.

. --- - ---- - - ---i;----------------------~----··---------------~--------------·----.·: 1.]-_'* '.'.Wj* '.]·M' •. ]._:,*·· ~* imrarfl U:HD*
e- C!U::3CI:Ill*'11* svruæ- OHD*
hd

nrKO~~ ~ ~. II@..,* • * .'(&

TV2 Regionerne
Felgende lw1aler ~ 14regtonsvmmteJ: 1110.2150 og21uWog

B!J ••• 1m' ~ r!f: [~~I1-1[.1:\:\1 El

iDcharlle* mlG000* 19 NewS! * IiEIFILMe*

~* ~* 9* '''(:1* f1!1iT:]SPOIlT * B*
mlfn' e

•. l3:J* 'IiiiI. nIc •• lodeo.-um* nlclcJr.-

• * • ru ~ * f1!1iT:]-O * ~* ~*
ØOIITjlD POIfT21D 1r~-r-T

til L o * IIE* m'WDME"

NATIONAl. * C'GEOGRAPHIC
QtANNEU:m

NIITOftYt:El

.,
!EptLORI.RCEl

Installationen er enkel
Den praktiske installation aftales mel-
lem boligforeningen og en projektleder
fra GEFibernet. Der skal fremføres
Fibernet forsyningskabler til alle for-
eningens boliger. Der kan derfor være
tale om gravearbejde suppleret med
montage indvendigt i bygninger .
Selve tilslutningen sker ved, at der
fremføres fiberkabler til hver enkelt
bolig. I boligen monteres på en aftalt
placering en Fiberboks. Til denne boks
tilsluttes både tv, computer/router og
telefon.
Fiberboksen kan som regel placeres
således, at eksisterende antennekabler
osv. i boligen kan anvendes. Kabeltræk
indvendigt i boligerne kan aftales sær-
skilt.Alle kanaler leveres som DVB-( - herudover leveres et stort antal som

analog. Se markering med *.
HDkanalerne leveres generelt også i alm. digitaltformat (SD)med samme
indhold - på nær DR3.
Enkelte kanaler leveres også som HD,selvom det ikke fremgår af logoet:
DR', DR3,NRK',TV 2 Regionerne,TV 2 Zulu og TV 2 Fri.
Kanalerne (RIME, NATUREog PLAYBOYTV leveres på samme frekvens.

Radiokanaler
3' kanaler som minimum. Se alle radiokanaler på gefibernet.dk/radio.



Waoo! leveres af GE Fibernet
Waoo! er til dig, der ønsker de bedste digitale oplevelser. Bag Waoo! står nemlig 14af landets største, lokale ener-
giselskaber, som har fusioneret de tre fiberbredbåndsselskaber Smile Content, Profiber og Dansk Bredbånd. Vi har
slået os sammen for at give dig det stærkeste tilbud på fibernettet. Vores størrelse og erfaring betyder, at vi kan
tilbyde dig de mest innovative og fremtidssikrede løsninger - endda til rigtig skarpe priser.

En aftale med GE Fibernet giver dig følgende fordele:
• Du får en moderne infrastruktur i din bolig.

• Du får automatisk fremtidige produkter tilgængelige i nettet.

• Du får en løsning, hvor du kan benytte dit eksisterende udstyr!
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