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Kære naboer.
Som mange er klar over, så er TDC.net ved at udrulle fibertilslutninger i vores huse. Mange har sagt ja
tak til den gratis tilslutning, og kan herved senere vælge en internetudbyder med højere hastighed.
Parcelejere, som ikke har sagt ja til fibertilslutning kan se bort fra denne skrivelse.
Eftersom fiberfremførslen er gratis, er der nogle begrænsninger for fremførslen
TDC må ikke afslutte i hulrummet under trappen til 1. sal
TDC må ikke arbejde i krybekældre (Andelsboligerne)
Afslutning skal ske i første rum, hvor fiber kommer ind.
Bestyrelsen i grundejerforeningen og repræsentant fra Andelsboligforeningen har sammen med TDC.net
og deres gravefirma ”Nordkysten” besigtiget området og enkelte boliger. På baggrund af dette er vi
kommet til følgende konklusioner for installationerne.
-

Tilslutning af fiber vil ske fra forsiden af alle huse.
1. Fiber afsluttes som udgangspunkt i bryggers eller entré.
2. Har man udbygning foran, kan man få fibertilslutningen i udbygningen.
3. Ønskes tilslutning i stuen skal parcelejer forberede godkendt rør Ø10mm fra stue (gennem
toilet og under trappen) til facade med træksnor. Røret skal overholde bøjningsradius på
25cm. Etablering af trækrør står for parcelejers egen regning, og man skal selv kontakte en
elektriker for udførsel – og arbejdet skal ske forud for installationen (hurtigst muligt).
(Man kan eventuelt vælge at benytte røret fra telefonledningen, hvis man ikke længere
benytter dette – men så skal kablet ud til afslutningsboksen på facaden og ny træksnor)
4. OBS: Enderækkehuse kan vælge at få tilslutningen direkte ind i stuen gennem facaden.

1.

2.+3.

Proces:
I.
II.
III.

TDC og monterer fiberboksen indvendigt i huset på den ønskede placering jf. ovenstående.
Nordkysten fører kabler frem enten gravet eller ved underskydning.
Parcelejer bestiller abonnement ved ønsket udbyder, når hele infrastrukturen er meldt klar.
Tidshorisont:
Eftersom jorden er frosset ned i 40cm, kan der pt. ikke graves. TDC har en pukkel grundet COVID-19, så
vi skal ikke forvente færdigmelding før ultimo april.
Skulle I have spørgsmål til ovenstående, så send en mail til formand@gf-slettebjerget.dk
VEND

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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ØVRIGT NYT FRA BESTYRELSEN
1. Ladestik til El-biler

VI har tidligere annonceret, at der vil blive opsat ekstra ladestik til elbiler i uge 7, men grundet frost i jorden er
dette udsat til der igen kan graves. Vi kan ikke sige hvornår.

2. Varmenedbrud

Der har været utæthed på fyret, og under reparationen 17/2 2021 har vi erfaret, at der i kommende tid skal ske
yderligere større reparation på kedlen. Dette forventes at ske til sommer.

3. Fysiske nyhedsbreve

GENTAGELSE
For at have mulighed for løbende og hurtigt at kunne kommunikere nyheder, driftsforstyrrelser mv. har vi I
Bestyrelsen valgt at digitalisere vores kommunikationsplatform i højere grad. Det betyder, at vi ønsker at
sende nyheder frem på e-mail. Såfremt I ønsker at modtage nyhedsbreve fremover, skal I derfor sende en
mail til sekretaer@gf-slettebjerget.dk, hvor I oplyser husnummer og i emnefeltet skriver ”ja tak til
nyhedsbrev”.
Bestyrelsen vil overholde gældende GDPR regler for opbevaring og brug af mailadresser.
Nyhedsbreve vil også være tilgængelige på hjemmesiden: www.gf-slettebjerget.dk
Indkaldelser til generalforsamling vil fortsat blive omdelt.

4. Foreningens Facebookside

GENTAGELSE
Bestyrelsen vil gerne reklamere for Grundejerforeningens private facebookgruppe. Gruppen er
udelukkende for naboer i området Slettebjerget 96-190.
Diverse naborelevant information kan deles her. For eksempel:
- Erfaringer fra ombygninger og anbefalinger.
- Ting der bortgives
- Efterlysning af tabte ting og sager
- Informationer omkring tyveri eller lignende.
- Søgning efter nabohjælp (snerydning, hundeluftning, babysitting osv.)
- Påmindelser omkring sociale aktiviteter i området
- Øvrig relevant information for naboerne.
Gruppen kan søges under navnet: ”Slettebjerget 96-190”

5. Snerydning

Vi har aftale omkring vinterforanstaltninger med ”Rødegaard” fra Gl. Frederiksborgvej. Aftalen går på rydning
og saltning af P-pladser og på stierne.
Vi skal i den forbindelse bede grundejerne om følgende:
Sikre buske og træer er beskåret, så traktor kan passere på stierne.
Sikre at biler ikke holder for langt ind over stierne på p-pladserne – ellers kan traktor ikke
passere.
Snerydningsplanen kan findes på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

