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Som flere nok kan huske fra Generalforsamlingen 2019, var der en del diskussion Fibernet /
hurtigere hastigheder og bestyrelsen lovede at undersøge de muligheder der er.
Om det skal være fibernet eller Coax, er ifølge manges mening et spørgsmål om
hastighed. Begge systemer kan i dag levere 1000/1000 Mbit. Stabilitet og evt. fejlfinding er
en nem mulighed idet man kan fejlfinde helt ind til den enkelte Router. Hastigheder i
fremtiden kan vi jo kun spå om! Hvad er muligt og hvad er behov? Der lavet forsøg i
Japan som viser at coax Kan levere hastigheder på lige fod med Fibernet og som ligger
langt over de hastigheder der generelt tilbydes i dag.
Uanset om der i Skovparken vælges Fiber eller Coax skal systemet opgraderes fra Docsis
3.0 til 3.1, Dette skal gøres i Skovparken inden for de næste 5 år uanset valg, idet
supporten på 3.0 bortfalder.
Ved Gigabit genbruges de Coax kabler der ligger i jorden fra fordelerbokse ind til din
installation i huset. Dvs. ingen ændring hos brugeren.
Ved fiber, skal der udskiftes kabler således at der er fiber ind til brugeren, Ny modtager
boks samt udskiftning af samtlige kabler i huset (special kabler) Boksen vil blive placeret
der hvor kablet kommer ind i huset, hvilket vil betyde at evt. trådløs forbindelse i huset skal
sættes op da den trådløse forbindelse fra boksen ikke rækker langt hvis boksen er
placeret afsides. Prisen for udskiftning af kabler of opsætning af trådløse forbindelser skal
forventes at koste i omegnen af 10.000 kr. pr. hus, (pris fra montør) hertil skal påregnes
prisen for nye kabler der skal lægges i jorden på egen grund, hvilket påhviler husejeren.
Når vi så kommer til selve prisen for hhv. Fibernet og Gigabit, ser det lidt mere specielt ud.
For det første: der er ingen der giver hverken et fibernetværk eller et Gigabit neværk
gratis!
Det tilbud vi pt. Har fra Stofa omkring Gigabit lyder på at de investerer i netværket ca.
300.000 uden at Grundejerforeningen skal betale noget, imod en bindingsperiode på 10
år. Prisen for Fibernet som de også kan tilbyde ligger på ca. 900.000, dette tilbud skal ses
på baggrund af at de på den måde også har adgang til kunderne som betaler for
hastigheder samt for TV pakker. (husk man kan altid vælge anden udbyder)
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TDC har tilbudt Nyborg et Gigabit netværk på samme vilkår med en binding på 12 år samt
en tvungen tilslutning til YouSee.

Hvis TDC skal tilbyde fibernet, vil det selvfølgelig være på tilsvarende vilkår.
Det viser sig at andre antenneforeninger som har valgt TDC, oplever at TDC har overtaget
den totale kontrol med netværk og udbud. Der arbejdes flere steder pt. Kraftigt på at
komme ud af aftalen igen.
Vi har i bestyrelsen valgt at gå videre med tilbuddet fra Stofa, omkring Gigabit netværket,
idet vi har bedt om et reelt tilbud så vi kan tage stilling til helt faktuelle priser, aftaler og
bindinger.
Umiddelbart ser det klart ud til at Gigabit netværk til fulde vil dække de behov der er i
Skovparken i mange år, med hastigheder der svarer til Fibernet. Prisen vil vi ikke påvirke
brugerne, intet ekstra arbejde til jer som brugere, mere stabilt netværk inklusive de nye
muligheder der er for fejlfinding og fjernkontrol af netværket. Hurtig omstillingstid til
Gigabit, idet de fleste komponenter allerede er klar i vores netværk. Netværket vil fortsat
være ejet af Skovparken.
Da vi samtidig har fået viden om at det Docsis 3.1 TDC har valgt (som en billig løsning) er
et Huawei produkt som fabrikken nu har meldt stop for support og opdatering, skal TDC nu
også igennem en komplet udskiftning til mere stabil Hardware. Hvad det så evt. kommer til
at betyde for Nyborg Net kan man jo kun gætte på.
Så altså ingen tvivl i bestyrelsen, selv om vi ved at der er mange holdninger og følelser
omkring dette emne. For os er beslutningen klart, at vi vælger den løsning der ikke binder
vore beboere økonomisk hverken nu eller fremover.

Pbv.
Flemming Hansen
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