
 

 

 

Så sker der noget! 
I disse dage bliver der sat strøm til vores Internet by Air i Frøslev. Antennerne til 

internettet er sat op og over de næste dage sætter de parabolerne op som skal 

forbinde Hårlev med Frøslev. Herefter skal der testes i en 14 dages periode, hvor 

tingene skal justeres til og herefter kan vi begynde at forbinde husstandende til 

internettet. Der vil blive sat en lille antenne op hos den enkelte husstand som 

forbinder til den store antenne. Indenfor i huset bliver der udtag til trådløst og kablet 

net. Mere om det praktiske og om tilmelding udsendes så snart at Elvernet er klar til 

at modtage tilmeldinger. Vi forventer det bliver i starten af det nye år. 

            

  

Opsætning af antenner og parabol i 

Hårlev  

 

 

Opsætning på antennen i Frøslev 

 

 

Når man er koblet på Internet by Air er der hastigheder som på fibernet. Det er 

mellem 50 og 200 mbit. Det er en teknologi som er udbredt mange steder i Jylland i 

tyndt befolket områder og med stor succes. 

Over de kommende år vil der blive gravet fibernetkabler i jorden. Disse vil erstatte luft 

delen. Men har man først betalt for Internet by Air, så er der ingen yderligere 



 

 

omkostninger når fiberen kommer til adressen. 

Så nu kan vi glæde os til at få alle på, også dem som ligger langt ude. 

Vedrørende Seinhus området så arbejdes der på at lave en forbindelse mellem 

antennen i Frøslev og et højt punkt omkring Seinhus. Herfra vil der så blive rundsendt 

Internet by Air som i Frøslev. Men først skal vi se på, hvor langt antennen i Frøslev 

kan nå ud. Det skulle være op til 4-5 km.  

 

Vi vender tilbage i januar med flere praktiske informationer. 

 

Hvis der er nogle som ikke er på nyhedsbrevet så husk at de kan tilmelde sig 

via www.froslevby.dk under fibernet.(Siden er lige under ændring og er oppe igen om 

en dag eller to). 
 

 

http://www.froslevby.dk/

