Kære alle
Vi har nu haft møde med Per fra Elvernet og han har en plan.
Han forventer at sende spaden i jorden indenfor 14 dage og grave sig vej til Frøslev og vi har fået
nedenstående:

Frøslev fiberprojekt
Elvernet er nu i planlægningsfasen på Frøslev fiberprojekt. Projektet opdeles i et antal delfaser,
hvor den enkelte fase færdiggøres førend den næste påbegyndes
Hver enkelt fase består af:
•

Planlægning gravemetode-rørplan-fiberplan,

•

indhentning af skriftlige tilmeldinger fra de involverede husstande,

•

nedlægning af rør i stamveje,

•

nedlægning af rør i stikledninger,

•

blæsning af fiber i stamveje og svejsning af hovedfibre

•

blæsning af fiber i stikledninger

•

etablering af husinstallation - tilslutning

Fase 1 – etablering af strækningen fra Barup til Juellingevej v. Bolskov ca. 4 km
Fase 2 – etablering af strækningen fra Juellingevej til Nodehytte i Frøslev ca. 4 km.
Fase 3 – etablering af Frøslev by, herunder forbindelse til mast i Frøslev
Fase 4 – etablering af wifi-system fra Masten i Frøslev
Fase 5 –x den videre udbygning af fibernettet.
Per forventer at vi alle (resten) kan komme på masten i Frøslev indtil at det fysiske net kommer
frem til de enkelte husstande, hvorefter man overgår til fiberen. Der er dog et men, man skal have
”frit udsyn” til masten i Frøslev for at få internetforbindelse indtil det kommer i fiber. Det er nok
ikke alle som kan ”se” masten, så må vi se hvad der så kan gøres, men vi kan ikke love noget.
Den umiddelbare tidsplan, med forbehold, siger at fiberen kommer til masten i Frøslev i
sensommeren/tidligt efterår 2018. Der er ikke umiddelbart en tidsplan for hvornår fiberen er
fremme i de øvrige områder, men det vigtigste er jo også at der er et fornuftigt hul igennem til
nettet. I forbindelse med det trådløse internet skal der midlertidigt etableres en udvendig
antenne.
Afregningsmodeller fra Elvernet
Betal 5.000 kr. og få 100 Mb i 6 måneder fra tilslutningsdagen

Betal 4500 kr. og få 50 Mb i 6 måneder fra tilslutningsdagen
Betal 4200 kr. og få 30 Mb i 6 måneder fra tilslutningsdagen
Betal 2000 kr. for stikledning uden binding
Faktura for tilslutningsgebyr udstedes ved påbegyndelse af etablering af stikledning eller
etablering af antenne på ejendommen
Hvis man regner lidt på ovenstående priser, vil man se at tilslutningsafgiften er ret billig hvis man ser på 30
MB til 100 MB, her skal man huske at modregne den hastighed man får, altså f.eks. 50 MB til kr. 4.500,Man skal huske at det er muligt at fratrække hele udgiften i håndværkerfradraget på skattebilletten, hvilket
vil resultere i en reel pris på 55-65% af ovenstående.
50 MB koster kr. 4.500,- tager man 60% af dette vil ens udgift være kr. 2925,- altså 925 kr. for 50 MB i 6
måneder.
Denne mail vil være den sidste som i modtager fra ”styregruppen”, dette på grund af persondataloven som
jo trådte i kraft 25.05.2018. Til afløsning bliver der oprettet en underside til www.froslevby.dk hvor i kan
tilmelde jer nyhedsbrev og se nyheder om hvor langt fiberen/projektet er og stille spørgsmål til dette.
På fibergruppens vegne
Lars Ibsen
Erikstrup Mark 10
4660 Store Heddinge

