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Fra: 

Grundejerforeningen Birkhøjen, Webmaster <webmaster@birkhojen.dk>  

 
Bcc: 

 

 

Hermed en status fra Antenneudvalget / Fibernet udvalget vedr. fibernet til 

Birkhøjens beboere. 

Vi har sendt information ud via e-mails om muligheden for at tilslutte os GE fibernet og 
har også været rundt personligt og snakket med flere af jer, og det er glædeligt at vi 

har fået positiv tilbagemelding fra 15 husstande som ønsker at tegne et abonnement på 
fibernet. 15 husstande er netop den kritiske masse for at GE fibernet vil sætte projektet 

i gang, så projektet bliver altså sandsynligvis til noget nu. 

Ud over de 15 husstande som har valgt at slutte op om projektet, har flere af jer vist 

interesse for en passiv installation, altså at betale for at få fiberen gravet ind til 
husmuren uden at blive tilsluttet fibernettet i første omgang. GE er positiv for at tilbyde 

sådan en løsning – selvfølgelig under forudsætning for at 15 tegner et abonnement. 

Hvad sker der så nu? 

Først tegner bestyrelsen en kontrakt / rammeaftale med GE fibernet på 

grundejerforeningens vegne. Kontrakten omhandler kort priser på ydelserne som 
tidligere udsendt og prisreguleringer baseres på nettoprisindekset, og ejerskab af 

infrastrukturen er GE’s. Dette arbejde forventes afsluttet i den kommende uge. 

Herefter vil GE fibernet sende kampagnemateriale til alle husstande til 

grundejerforeningen. Tilslutningsaftalen for den enkelte husstand er en aftale med den 
enkelte husstand og GE, og er den endelige aftale omkring hvilke services (telefon, 

fibernet, TV, installation etc) som der skal leveres. 

Når GE fibernet har 15 underskrevne aftaler laver GE en implementeringsplan, hvor 
gravearbejdet/installationen igangsættes i Q3 af 2014. Mere information herom senere 

kommer fra GE. Vi har betinget os at GE fibernet reetabler området som det så ud før 
gravearbejdet, så vi skulle undgå ujævne fliser og huller i rabatterne. 

Er der spørgsmål til ovenstående så sendt gerne en mail 
til kristian@kraghfam.dk eller bestyrelsen@birkhojen.dk. 

På antenneudvalgets vegne 

Kristian Kragh 
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