
 

 

Nyt vedr. fibernet. 23.4.21.  

Fiberkysten har afsluttet arbejdet med udrulning af fibernettet, men de enkelte huse er endnu ikke 
tilsluttet. Tilslutning foretages af TDC-net. Formanden gik d. 14.4. en runde med folk fra bl.a. Fibernet for at 
inspicere / påpege fejl og mangler, og der blev lovet, at mangler / fejl vil blive udbedret. Der er aftalt en ny 
gennemgang i maj måned. 
 

Nyt vedr. fibernet. 31.1.21.  

Fibernettet er nu ved at blive rullet ud i Løven, og snart vil det også ske i Stenbukken. 

Formanden - med assistance af den tidligere formand - deltog i onsdags i "gennemgang" af Vædderen med 

1 repræsentant for Fiberkysten, 2 brolæggere og en fra kommunens tekniske forvaltning. Der var ikke tale 

om en overdragelse men blot en gennemgang for at se, hvordan tingene ser ud. 

Fiberkysten og brolæggerne kan ikke lave en overdragelse nu, da der er frost i jorden, og der derfor ikke 

kan vibreres fliser eller reetableres grønne områder.  

Aftalen er, at når frosten er forsvundet, vil de reetablere de grønne områder, sprede sand, vibrere fliser, 

udskifte de fliser, som de har knækket eller beskadiget samt udbedre eventuelle øvrige fejl og mangler. 

Det er aftalt, at der laves en gennemgang, når de har afsluttet alt arbejdet. 

Det bliver sandsynligvis en fælles gennemgang/ aflevering for alle 4 stjernetegn. 

 

Fiberkysten har netop meddelt i dag (22.01.2021), at de i næste uge i Vædderen vil komme grus/sand i 
fugerne på fliserne og efterfølgende vibrere dem med en pladevibrator. De knækkede / beskadigede fliser 
skiftes i samme omgang. 
 
Fiberkysten overholdt ikke aftalen om, at arbejdet i Vædderen skulle afsluttes / afleveres inden opstart i 

Skytten. 

Vi har i dag (20.1.2021) fået lovning på, at Fiberkysten ikke fortsætter i Løven og Stenbukken, førend 

arbejdet i Vædderen og Skytten er afsluttet. 

 

Når et stjernetegn er færdigmeldt, vil der blive foretaget en gennemgang med deltagelse af repræsentanter 

fra Fiberkysten og grundejerforeningens bestyrelse. Her vil der blive påpeget evt. mangelfuld genetablering 

af grønne områder og fliselægning. 

 

 



 

Vedrørende skader på folks huse / træværk eller andet skal grundejeren selv rette henvendelse til 

fiberkysten@fiberkysten.dk 

 

 

(TDC Net og Entreprenørfirmaet Nordkysten har sammen dannet det nye selskab ”Fiberkysten”. Selskabet 

begyndte at grave fibernettet ned d. 7. december i Vædderen. Man kan møde både navnet Nordkysten, 

TDC og Fiberkysten på materiel, vogne og mandskab. ) 

 

På kortet kan ses, hvor de tænker at trække fibernettet og placere boksene (10 stk. i alt). Placering af bokse 

og net kan dog blive ændret, når de går i gang med arbejdet. 
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