
Hvordan får vi Internet i hele foreningen og hvordan er processen? 
 
Status for Internet i PF Maglebylund i august 2020 
 
Trods en ihærdig indsats for at skabe et trådløst Internet (WiFi), er det ikke lykkes at få dækket foreningen 
med et tilfredsstillende signal over alt. En del områder i foreningen har store problemer med at komme på 
systemet. 
IT Gruppen vil indstille til Foreningen at vi ikke forsætter med opsætning af WiFi udstyr - det eksisterende 
udstyr bliver dog bibeholdt indtil kabling af hele foreningen har fundet sted, hvis en sådan løsning bliver 
godkendt på en generalforsamling. 
 
Som IT-gruppe i Maglebylund vil vi meget gerne gøre en indsats for, at alle medlemmer kan få en god og 
billig forbindelse, dette forudsætter dog at vi kan blive enige om at lave en sådan løsning. 
 
Derfor vil vi skabe et kablet netværk, bestående af fiber- og pds kabler (netværkskabler) lagt i hele 
foreningen og med adgang for alle. 
 
Dags dato har ca. 100 parceller som har adgang til denne nye fiber løsning og en del flere har adgang til 
WiFI - af mere eller mindre svingende kvalitet. 
 
Fordele: 
1. Alle medlemmer kan få deres eget private netværk som de kun selv har adgang til, både kablet og som 
WiFi. 
2. Der vil ikke i fremtiden være brug for opgradering af WiFi udstyr som der har været de forgangne år. Det 
har været dyrt og genstand for en del diskussioner. Dvs. lavere omkostninger for foreningen på langt sigt. 
3. Vedligehold og til retning af udstyr vil være minimalt. 
4. På længere sigt vil det være muligt at kunne sende TV signaler igennem disse kabler (dette er et projekt 
for sig selv) 
 
På de tilbagemeldinger vi har fra vores medlemmer, er det helt klart kun positive tilkendegivelser vi har fået 
for dem som er overgået til kablet netværk i stedet for WiFi. 
 
Hvordan vil vi skabe dette? 
 
Fiberkabler skal trækkes i beskyttelses rør i baghækken (skellet) mellem parcellerne. 
På disse fibertræk skal der strategisk opsættes 6 switche med 8 udgange hver - til dækning af ca. 48 
parceller. Eks. som det er gjort mellem gang E og F 
Medlemmer skal så selv trække pds kabel fra switch til egen parcel og ind i huset hvor man ønsker sin 
private router placeret, IT-gruppen vil være behjælpelig med montering af stik og konfiguration af privat 
router og sikre at alt virker som det skal. 
 
1. Forudsætninger 
 
Medlemmer på en given stækning skal selv varetage indsamling af underskrift tilkendegivelser fra alle 
parceller, med tilladelse til at der bliver lagt beskyttelse rør med fiberkabel i skellet til deres bagbo. 
Ovenstående kunne med fordel vedtages på en generalforsamling, da vi alle ejer en del af alle grunde. Med 
et ja til dette, skal vi ikke ulejlige medlemmer med underskrifts indsamling. 
 
Generalforsamlingen godkender dette oplæg med tilhørende budget. 



2. Afsætning af midler 
 
IT-gruppen kontakter bestyrelsen med disse tilkendegivelser /underskrifter i hånden, og søge en bevilling 
på vegne af medlemmerne. 
Hvis bestyrelsen godkender indsamling af tilkendegivelser og afsætter midler, vil der blive indkøbt 
beskyttelses rør, fiber og øvrigt teknisk udstyr ind til projektet. Det vil ske i takt med udbygningen kan finde 
sted. 
 
Ovenstående vil bortfalde hvis vi på en generelforsamling bliver enige om at der er tilslutning til en kabling 
af hele foreningen. 
 
Foreningen kan dog med fordel afsætte et beløb pr år - godkendt på generelforsamling - til x antal stier pr 
år, men det må vi tale om på en generelforsamling. 
 
3. Træk af beskyttelses rør 
 
Medlemmerne skal selv sikre træk af beskyttelses rør til fiberkabel, dette kan gøres af få personer eller et 
større fællesskab. 
3-4 personer kan lave et sådan træk på en dag. Er man mange - kan det gøre på få timer - der gives 
vejledning af IT-gruppen. 
 
 
 
Forslag til generelforsamling 2021: 
 
1. Skal vi - eller skal vi ikke, lave et fælles kablet Internet med mulighed for adgang for alle parceller ? Hvis 
ja, vil den til enhver tid siddende bestyrelse kunne bevilge penge til et given stræk for medlemmer som vil 
trække beskyttelses rør - uden at skulle stå til regnskab da dette er vedtaget på en generelforsamling. 
2. Hvis ja - skal vi så vedtage træk af fiberkabler og opsætning af fordeler bokse i vores bagskel ? 
 
 
Hvad gør vi hvis det bliver godkendt og alle trækker beskyttelses rør ? 
 
Vi kan ikke lave over 200 tilslutninger klar på en enkelt sæson, der er der ikke nok folk i IT gruppen til, vi har 
brug for flere hænder og helst med en teknisk baggrund og i sær elektrikere som kan til slutte strøm til 
fordeler bokse. 
Det vil dog give os muligheden for også at kunne lave noget om vinteren hvis der er lagt beskyttelses rør. 
Hvis man eks. kunne løfte nogle af disse opgaver på vores fælles arbejdsdage, så ville vi måske kunne få 
størstedelen af foreningen kablet på 2 sæsoner. 
De første 100 tilslutninger er lavet på ca. 2 sæsoner med meget få hænder. 
 
  



Hvad koster det så ? 
 

• Hardware udgift: 
Vi har beregnet kostprisen pr. parcel til et sted mellem 500 til 600 kr - det er prisen for de materialer som 
skal bruges. Dette forudsætter at alt arbejde laves af frivillige som ikke modtager honorar for dette. 
Hvis vi regner med at vi har 14 klumper af haver og vi i dag har lagt fiber på 5 næsten 6 stk. af de 14 
mangler vi 9 klumper. En klump består ca. af 25 haver og en have koster ca. 600kr dvs. 15000kr pr. klump 
 
Det vil sige en samlet udgift på ca. 135.000kr eller 15.000kr pr klump. 

 
 

• Driftudgift: 
Prisen for drift af vores Internet ligger på nuværende tidspunkt på 11,00 kr. pr. parcel pr. md. Det vil stige i 
takt med en øget båndbredde, men aldrig komme i nærheden af hvad det koster eks. at have en 4G løsning 
(mobilbredbånd) eller andre tilbud fra private som vi bla. kender det fra Søndergården, hvor man betaler 
200,00 kr. pr. md. for en 10/10 Mbit løsning. På en kablet løsning i Maglebylund har man 100/100Mbit. 
 
Vi har tanker om at indhente tilbud fra "professionelle" - altså elektrikere og kabelmontører som kan lave 
netværk - dette er for at danne os et overblik over hvad det vil koste hvis vi skal have alt dette på plads på 
meget kort tid.  



 
På langt sigt: 
 
Der er ingen tvivl om at vi meget snart "løber tør" for data, og har brug for større båndbredde for at kunne 
efterleve et større forbrug. Vi kan se at efter mange er kommet på fiber, bliver der også brugt mere data til 
eks. streaming. 
Forbruget af Internet vil kun gå en vej, så IT gruppen er allerede begyndt at undersøge hvilke muligheder vi 
har, når presset på vores nuværende forbindelse når sit maximum. 
Vi undersøger bla. muligheden for også at kunne få TV med i vores kabler, men mere om det, når vi har 
noget konkret. 
 
Redundant data: 
 
På et tidspunkt kommer vi nok til at lave en sikring af vores data levering. Som det er nu, vil et brud på et 
kabel have store konsekvenser for rigtig mange, men dette kan sikres ved at man laver en redundant 
linjeføring af et kabel. Det er tænkt at dette skal gå langs hegnet på Lundestien, og bruges hvis vi er så 
uheldige at der kommer brud på et kabel. 
Med et sådant kabel på plads, vil det gå ud over meget få huse hvis der sker brud - da vi kan sende data ind 
af "bagvejen" fra Lundestien. 
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