
Kastrup d. 12. november 2019 

Kære med-grundejer..:-) 

Så nærmer tiden sig for det varslet projekt der hedder fiber-net. 

I den forbindelse har vi haft et møde med udførende entreprenør, hvor agendaen fra Deres side var plan og 

udførelse…og fra Vores side, at området blev afleveret i den stand som det er nu, hvilket de lovede..og vi 

skal nok holde øje med de holder ord..:-) 

Følgende blev oplyst: 

Opstart: 

Opstart for projektet i Vores område, som dækker flere grundejerforeninger, er sat til d. 11. november 

Forventet varighed: 

Idet projektet overordnet dækker et store område, havde de svært ved at sige præcis hvor lang tid det tog. 

Dog oplyste De at forventet overordnet, efter opstart ved os, ville det tage 8- 12 uger 

Udførelsen fortov: 

Arbejdet kommer til at forgå på en side af gangen før man går videre. Det vil sige at man tager fortov op, 

graver…. og hvad de skal, efterfulgt at fliselægning. 

Dette arbejde vil gi lidt gener, men det bliver kun på fortovs området ud til ca. kantsten og være afmærket 

med kegler. 

Udførelse i vej: 

Hvor de skal krydse vejene bliver det gjort ved de enten skyder eller borer kabler under vej, altså de skal 

IKKE grave veje op    

Omfang: 

Som udgangspunkt er det stort set alle fortov der skal op, med få undtagelser 

Tilslutningen: 

Hvornår systemmet er oppe og køre, altså at man har fibernet i huset der virker, kunne de ikke sige noget 

nærmere om  

Bonus info: 

Det blev aftalt at de skulle stille deres materiale på græsset ved stien..dette blev dog senere på dagen 

afvist, da kommunen skulle i gang med at lave lys ved stien…og i dag er der blevet leveret 4 master som 

ligge over på græsset….så det er tæææææææt på vi kan se noget på stien….:-) 

 

Idet vi håber på et gnidningsfrit forløb, ser vi frem til at få det overstået med alles sædvanlige 

overbærendhed og forståelse 

 

Mvh 

Bestyrelsen 


