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Kære Husejere og beboere i Lyngbyvejskvarteret! 
 
Foråret er måske alligevel lidt som det plejer. Der skal graves i vores veje og fortove, fordi vi skal 
have fibernet. I mandags fik vi i bestyrelsen at vide, at arbejdet med at grave fiber ned, starter på 
mandag den 4. maj. Det ved I nok allerede, for Dansk Kabel TV har jo delt et brev rundt i alle 
husene. 
 
Fra bestyrelsen vil vi gerne give jer lidt tættere besked om, hvad der kommer til at ske. 
 
At lægge fiber ind i kvarteret kommer til at ske i to faser.  
 
Første fase 
Den første faste er fra på mandag den 4. maj og frem til sommerferien. Tidsplanen fremgår af 
brevet fra TDC. Det der skal ske her er, at der graves fiberkabler ned i alle vejene, og der føres 
fiberkabler ind i alle ejendommene. 
 
Kablerne graves ned i vejene, og derefter ”skydes” de under jorden frem til huset. Det er Dansk 
Kabel TV’s opgave, at det kan lade sig gøre. Hvis der er et nedløbsrør, kloak mv. i vejen, løser de 
det. De ødelægger ikke de nuværende installationer. 
 
Når fiberkablet føres ind i ejendommen, skal det tilsluttes en fordelerboks. Denne boks skal bruges 
til at fordele fiber ud i de enkelte lejligheder. Boksen kræver ikke strøm. Selvom der kun er én bolig 
i ejendommen, skal der stadig monteres en fordelerboks. Senere skal der trækkes kabler fra 
fordelerboksen og frem til selve internetboksen. Internetboksen minder om den I kender fra jeres 
nuværende internetforbindelse og har formentlig antenne og en række stik bag på. Der skal være en 
internetboks i hver bolig, som ønsker tilslutning til fibernettet. 
 
På vores generalforsamling i 2019, blev vi oplyst om, at fordelerboksene skulle monteres uden på 
vores gamle smukke huse. Vi har nu aftalt med Dansk Kabel TV, at boksen placeres inde i 
opgangen. Så skæmmer den ikke facaden. Det har været vores prioritering. Som udgangspunkt 
placeres boksen på indervæggen ved den side af døren, hvor hængslerne sidder. 
 
Vi ved ikke, om man kan overtale Dansk Kabel TV til at sætte boksen et andet sted, men hvis nogen 
ønsker det, så skriv til fiber@lyngbyvejskvarteret.dk. Så lader vi beskeden gå videre til 
leverandøren, men vi kan ikke love, at de kan efterkomme ønsket. Vi skal nok argumenter godt for 
sagen, men det nytter ikke at ”gå i forhandling” med bestyrelsen, for vi er kun forbindelsesofficerer. 
 
For at komme ind i opgangen og montere fiberbox, har Dansk Kabel TV brug for en nøgle til 
opgangsdøren. Der er til formålet opsat en postkasse på Engelstedsgade 17. Nøglen skal lægges i 

mailto:fiber@lyngbyvejskvarteret.dk


den nederste postkasse på væggen. Nøglen bliver returneret umiddelbart efter, at montering er 
udført. 
 
Anden fase 
Den anden fase bliver efter sommerferien. Her skal der etableres forbindelse fra fordelerboksen i 
opgangen til internetboksen i hver bolig. Internetboksen skal placeres et sted i boligen, hvor den kan 
sende trådløst internetsignal bedst rundt i boligen. Der skal bruges strøm til internetboksen. 
 
Synlighed i kvarteret 
Det meste af fibernettet mv. bliver lagt usynligt under jorden. Det eneste synlige tegn på fibernettet 
bliver ni skabe, der sættes op på FFU; på fortovet og ikke i de private haver. Boksene har 
nogenlunde samme størrelse som de nuværende el-skabe, der står i gaden. 
 
Alle øvrige samlinger af kabler kommer til at ske under jorden. 
 
Generelt om fibernet, kabel TV og internet 
Når vi får fibernet, bliver det gamle kabeltv-net nedlagt. Hvis man fortsat vil se TV, skal man derfor 
tilsluttes fibernettet. Det samme gælder, hvis man i dag får sit internet gennem You See via 
antennekablet. 
 
Fastnettelefon og internet via telefonkabler berøres ikke af fibernettet, men tilslutning af internet via 
fiber vil være meget bedre og formentlig også billigere end via telfonkablet. Man kan også få 
fastnettelefon gennem fiber. Dette vil nok også være billigere, end det nuværende.  
 
Vi kan selvfølgelig ikke tvinge nogen husejere til at tilslutte sig fibernettet, men det vil vøre 
omkostningsfyldt ikke at gøre det i første omgang. 
 
Hvis du har spørgsmål til fibertilslutningn kan du skrive til fiber@lyngbyvejskvarteret.dk. 
 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Peter Bogh,  
E17, Formand for Husejerforeningen Lyngbyvejskvarteret. 
www.lyngbyvejskvarteret.dk 
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