
Kære alle. 
  
Som I nok har bemærket, at der gravet op alle vegne i vort område .. og meget tæt på hver enkelt 
ejendom. 
 
Grundejerforeningen har ikke modtaget information omkring det omfattende gravearbejde og er 
ikke blevet kontaktet, hverken af Furesø kommune eller af Onefiber. 
 
Bestyrelsen kontaktede derfor Furesø kommune, som har givet gravetilladelsen og Furesø 
kommune, Vejafdelingen, beklager meget, at foreningen ved en fejl ikke er blevet varslet omkring 
gravetilladelsen. 
 
Bestyrelsen kontaktede også Onefiber, som har sendt os vedhæftede mail/info til grundejerne 
samt info om endnu et informationsmøde den 6. sept. og et arrangement den 4. september. 
  
Onefiber tilbyder i en begrænset periode (rykket frem til den 14. september 2022) at lægge 
fibernet ind i hvert hus uden tilslutningsafgift. 
Der er dog en pris: Man binder sig til at tegne et internetabonnement i minimum 6 måneder hos 
én af Onefibers samarbejdspartnere. Derefter ingen binding. 
Efter 14. september 2022 vil det koste 7.500 kr. at blive tilsluttet fibernet. 
Læs om tilmelding m.v. i vedhæftede mail, på firmaets hjemmeside eller tilmeld Jer eventuelt til et 
af informationsmøderne. 
  
Det er helt op til hver enkelt grundejer at tilmelde sig, hvis der er interesse herfor. 
  
Kan man have fibernet samtidig med vor kabel-TV?  Ja, der er tale om 2 forskellige kabler ind til 
huset. Man kan have internet via fibernet samtidig med TV via kabelTV. 
  
Firmaet Onefiber har lagt kabler i jorden, og gjort klar til at hver enkelt parcel kan få lagt fibernet 
ind til sin ejendom efter tilmelding. Der pågår stadig gravearbejde rundt omkring og der er store 
huller og “løse ender”. Kablerne  vil først blive samlet og hullerne tildækket efter 
kampagneperiodens udløb, netop for at Onefiber kan tilslutte de parceller, der tilmelder sig, inden 
man afslutter gravearbejdet. Onefiber lover at færdiggøre gravearbejdet inden årets udgang - og 
at retablere flisebelægning, sten og kanter samt at aflevere græsrabatterne fri for sten og tilsået 
med græs. 
  
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
v/ Hanne Henriksen 
 
 


