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Fibernet i Annebergparken 
 
Nogle beboere i Annebergparken og på Mosbyvej er i dialog med Fibia om at etablere fibernet i 
Annebergparken og på Mosbyvej. Fibia er SEAS-NVE’s fibernetselskab, som de ejer i samarbejde 
med NRGi i Jylland. 
 
Læs mere om det her. 
 
1. Hvad er fibernet? 
Fibernet er lynhurtigt internet gennem lyslederkabler. Fiberteknologien bygger på lysblink, som 
sendes af sted med lysets hastighed, hvilket er årsagen til, at fibernet er så mange gange hurtigere 
end internet via kobberkabler. Fibernet bliver også kaldt for fremtidens bredbånd. 
 
2. Hvorfor er det en god idé med fibernet i Annebergparken? 
Det er en god idé, fordi det: 
 

 Giver os hastigheder, som gør det muligt at have flere computere, flere tv-apparater og andet 
digitalt udstyr i gang – på samme tid og med et stort databehov for alle apparater, fx 
streaming af film 

 Vil gøre vores dejlige område endnu mere attraktivt at bo i, i første omgang for os der bor 
her, men også for fremtidige beboere, hvilket er et godt argument den dag, du ønsker at 
sælge huset (eller vil skaffe andre lejere m.v.) 

 Kan være med til at skaffe investeringer til området (en fiber-svale gør ingen sommer, men 
kreative, moderne virksomheder kræver høje hastigheder) 

 
3. Er det en god idé for mig? 
Det afhænger af, hvad du har brug for, hvad du kan lide, og hvad du betaler i dag for hhv. internet, 
tv og telefoni. 
 
Fibernet handler i første omgang om internet. Det er grundlaget for resten. Og så kan du vælge tv 
(med alskens pakker og kanaler) og telefoni (fastnet og mobil i alskens kombinationer) med også, 
hvis det er det, du vil, og hvis det er bedre eller billigere end det, du har i dag.  
 
Så om det er en god idé for dig må i første omgang handle om at lægge priserne på de tre ting op 
ved siden af hinanden og sammenligne pris og kvalitet. 
 
Listepriserne for fibenet/internet ser sådan her ud: 
 
Fibernet Pr. mdr.
15/15  * 219,- 
50/50 279,-
60/60 299,-
90/90 399,- 
250/250 499,-
500/500 999,-
*) Koster 149,- i kampagnetilbud i de første 6 måneder, hvilket er interessant, fordi bindingsperioden er 6 måneder. 
 
Mulighederne og priserne inden for tv og telefoni (fastnet og mobil) er for svære at beskrive kort 
her. Se mere under linkene til sidst. 
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4. Hvordan sker det i praksis? 
Vi: 
 

 Skal samle tilmeldinger nok, så det er rentabelt for Fibia at grave fibernettet ned (der skal en 
del til, ca. 40 i Annebergparken alene) 

 Skal vente på, at Fibia får lagt fiber ned (hvilket i praksis vil sige, at de får lagt et rør ned, 
som kablet senere bliver lagt ind i), hvilket tager 4-6 måneder afhængig af årstiden; det 
kommer formentlig i praksis til at ske i løbet af foråret, så vi har det inden sommeren 2015 

 Skal hver især have installeret og aktiveret en fiberboks et sted i vores hus 
 Skal hver især bestemme os for, om det er ”fibernet” eller ”fibernet + tv” eller ”fibernet + 

telefoni” eller ”fibernet + tv + telefoni”, der er interessant – du kan til enhver tid købe flere 
ydelser eller vælge nogle fra igen 

 
5. Svar på spørgsmål (FAQ) 
Hvem er Fibia 
Fibia er SEAS-NVE’s fibernetselskab, som de ejer i samarbejde med NRGi i Jylland. Fibia har 
administrativt hovedkontor i Svinninge. 
 
Hvad sælger Fibia? 
De sælger fibernet/internet, tv og telefoni. Der er også mulighed for at leje film til streaming, en 
slags hjemmebiograf. 
 
Det her handler om Annebergparken. Hvad med Mosbyvej? 
Fibia/SEAS-NVE er i dialog med begge områder for at få afklaret, om der er husstande nok til at 
tilbyde fibernet. Dette stykke papir er skrevet til beboerne i Annebergparken, men kan også i visse 
sammenhænge bruges på Mosbyvej.  
 
Jeg bor i Annebergparken langt væk fra Egebjergvej, betyder det noget? 
Nej, det gør det med kobberledninger, men ikke med fibernet. Fibernet holder hastigheden 
uafhængig af afstanden til centralen. 
 
Koster det noget at blive tilsluttet? 
Nej, som privat husstand er der ikke nogen tilslutningsafgift, dvs. en pris for at få fibernet lagt ind i 
dit hus. Men du binder dig i mindst 6 måneder.   
 
Hvad med erhverv? 
Privat fiber og erhvervsfiber er p.t. adskilt, og det er forskellige afdelinger hos Fibia, der tager sig af 
det. Men vi er nogle stykker, som arbejder på at få nogle synergier i gravearbejdet her i 
Annebergparken, hvor området er så sammensat, som det er. 
 
Hvad er mindste månedspris? 
Mindsteprisen på fiber alene er 149 kr. pr. måned (for 15/15 MB, dvs. 15 MB download og 15 MB 
upload) – det er en særpris – og  bindingsperioden er 6 måneder. Så du kan altså få fiber i dit hjem 
for 6 x 149 kr. = 894 kr. Prisen for 15/15 MB derefter er 219 kr. pr. mdr. 
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Hvilke hastigheder kan jeg få på mit internet? 
Du kan få alt fra 15/15 MB (download/upload) til næsten ubegrænset: 500/500 MB. Men der er 
naturligvis prisforskel. Hvis du vil slippe for at trække kabler, kan du også få en trådløs boks, så du 
kan se tv uden at trække ledninger. 
 
Hvordan melder jeg mig til? 
Det gør du ved at send en e-mail til mosbyvej@seas-nve.dk med dit navn, adresse og 
telefonnummer. Skriv, om du vil bestille fibernet, eller om du vil ringes op af en fiberkonsulent, der 
kan besvare de spørgsmål, som du har. Du kan også bruge et svarkort og sende pr. almindelig post.  
Undertegnede deler ud af og ligger også inde med ekstra. 
 
Hvad hvis jeg er tilfreds med det, jeg har? 
Så skal du overveje, om: 
 

 Du ikke bare skal lade være med at gøre noget (men se lige nedenfor) 
 Du vil have fibernet lagt ind for at kunne købe noget, som du ikke har i dag, fx bedre 

muligheder for at leje og/eller at se film uden hak og afbrydelser 
 Du vil have fibernet lagt ind for at kunne gøre brug af de høje hastigheder m.v. på et senere 

tidspunkt – og så i øvrigt bevare alt det, du har i dag 
 Du vil have fibernet lagt ind for at være med til at udvikle Annebergparken og gøre din egen 

bolig mere attraktiv for fremtidige købere eller lejere 
 
Hvordan bliver der gravet? 
Der bliver så vidt muligt gravet i græs, når der skal graves. Og der bliver så vidt muligt ”skudt” 
ledninger frem under jorden i stedet for at grave. Men det kan og vil være nødvendigt at grave i 
asfalt, flytte fliser m.v. Alt bliver retableret. 
 
Hvad hvis jeg efter et stykke tid ikke er tilfreds med Fibia? 
Så kan du opsige fibernettet (med respekt på bindingsperioden på 6 måneder) og evt. også andre 
ydelser og gå tilbage til det eller de selskaber, du har nu. 
 
6. Hvor kan jeg læse mere? 
Det kan du på www.fibia.dk, https://waoomobil.dk/ og www.seasnve.dk/fibernet.   
 
7. Hvem står for disse informationer? 
Formand for GF Annebergparken Thure Jørgensen forsøger at koordinere i Annebergparken – og 
måske sammen med nogen på Mosbyvej. Skriv en e-mail til ham på thurejoergensen@hotmail.com, 
hvis du er i tvivl om noget. 
 
Disse sider er ment som et oplæg til den drøftelse, du kan tage med dig selv eller din husstand. Der 
tages forbehold for fejl, men det hele er forsøgt fremlagt bedst muligt. Se hjemmesiderne nævnt 
ovenfor for opdateret information. 
 
--- 
 
Thure Jørgensen 
Annebergparken 64 A 
6. december 2014 
Opdateret: 13. december 


