
Antenneanlægget



Stofa GigaNet

1. Ombygning:
- Anlægget opgraderes til Docsis 3.1 - 1200 MHz - ejerskabet af 

anlægget ligger stadig hos Antenneforeningens

- Alle forstærkere, fordelere, stik og pakkefiltre skiftes i alle 45 
noder.

2. Økonomi
- Egenbetaling fra Antenneforeningen: 500.000 kr. ekskl. 

Moms, ved indgåelse af en forlængelse af samhandelsaftalen 
med en løbetid/binding på 5 år.

- Antenneforeningen bliver udbetalt en fee på 10% af 
abonnementsprisen for hver kunde i foreningen der har 
internet ved Stofa. Dette gælder i hele aftaleperioden. Dette 
beløb råder Antenneforeningen selv over hvad skal bruges til. 

 Forventet fee: 120.000 kr. pr. år og dermed kan 
egenbetalingen f.eks. betales efter max 5 år gennem 
dette fee.



Stofa GigaNet

3. Detaljer
- Samme pakker og muligheder som i dag.

- Fuld overvågning af netværket, hvilket øger stabiliteten.

- Skift af kundeinstallationer sker efter behov (stikdåse og 
modem).

- Med ombygningen til GigaNet får medlemmerne mulighed 
for 1000/100Mbit.

- Ved bestilling af 1000 Mbit skifter Stofa tv/datadåse i 
hussinstallationen uden beregning.



Antenne-
forening Fiber

1. Ombygning:
- Nyt anlæg bygges med fiberkabler.

- Inkl. Nye skabe og indhold og opgradering af udstyr i 
hovedstation

- Access point er inkluderet i tilbuddet til alle husstande (giver 
god Wi-Fi i hele huset)

2. Forslag til økonomi
- Egenbetaling fra Antenneforeningen: 1.100.000 kr. inkl. 

Moms. 

- Lån: 6.500.000 kr. inkl. moms, mulighed for at lånet kører som 
en kassekredit med maks. rente på 3,50% over maks. 10 år.



Antenne-
forening Fiber

3. Detaljer
- Lån kan kun godkendes hvis minimum 550 husstande binder 

sig i 6 år eller der på anden måde sikres en indkomst

- OBS: Dette punkt skal der lovmæssigt undersøges 
mulighederne for, hvis forslaget stemmes videre.

- Grund til binding: sikkerhed for banken

- Jo flere der binder sig, og muligvis ved en længere periode, jo 
bedre rente.

- Gravearbejde og splidsning: Phebo Installationer

- Kunde- og tekniskservice: ViAN-IT i samarbejde med f.eks. 
NAL_Medienet eller Evercall


