
Kastrup, den 8. september 2019 

Informationsskrivelse vedrørende FIBERNET 

Som I sikkert har erfaret, er TDC ved at rulle fibernet ud på det meste af Amager og således også i 

vores område. 

Vi har gennem længere forsøgt at få TDC i tale om projektet, og det er nu lykkedes at få svar på 

vores spørgsmål. 

For en god ordens skyld havde vi, inden vejprojektet blev iværksat, kontakt til bl.a. TDC for at høre 

om der var planer om fibernet i vores grundejerforening. Dette var ikke tilfældet på det tidspunkt. 

Årsagen til at man så nu udruller fibernet i vores område, er angiveligt et pres fra en ny storaktionær 

(PFA) i TDC 

I svaret fra TDC står der, at man ikke kan komme med en nærmere tidsplan end 5. august – 9. de-

cember, hvilket skyldes at den tidsplan er for et større område, ca. 500 adresser, og altså ikke kun 

vores grundejerforening. 

Ligeledes angiver TDC at man graver kablet ned i fortovet og at man FORMENTLIG skal skære i as-

falten et par steder hvor kablet skal krydse vejen. At de skriver, FORMENTLIG, tolker vi derhen at 

der er mulighed for at de skyder kablet i gennem. Der har været forskellige teknikere fra TDC og 

Transtema, som er den entreprenør der står for etableringen, og de er kommet med forskellige 

udmeldinger. Men fra TDC taler man om at der graves. 

Vi har naturligvis meddelt TDC, at vi lige har fået renoveret vores veje og fortove, og forespurgt om 

retableringen bliver af samme kvalitet som det er nu.  

TDC oplyser at når de er færdige med deres arbejde sker der en afleveringsforretning, hvor vejmyn-

digheden (Tårnby Kommune) deltager, og eventuelle fejl og mangler, der påtales, vil blive udbedret 

for TDC’s regning. 

Men inden arbejdet med kablerne går i gang, skal TDC søge om gravetilladelse hos Tårnby Kom-

mune, og vi vil i den forbindelse få underretning fra kommunen om den nærmere udførelse. Om vi 

vil få mulighed for at komme med indsigelser, står pt. hen i det uvisse. 

På kortet kan man se hvor der plan-

lægges at der skal graves – markeret 

med gult. 

Skulle der herefter være yderligere 

spørgsmål, kan de rettes til bestyrel-

sen på mail:  
bestyrelsen@skelgaardsvaenge.dk 

Vi vil naturligvis følge sagen på nært 

hold. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Skelgårdsvænge 

mailto:bestyrelsen@skelgaardsvaenge.dk

