
Kære Maglebylunder, 
 
2022 var året hvor IT-gruppen genopstod efter Corona – mere præcist d. 18. maj 2022 holdt vi det første 
møde. 
 
På det tidspunkt var vi 5 medlemmer og har i løbet af året fået 3 nye faste medlemmer og 1 medlem med 
lidt mere løst forhold til gruppen. 
 
Tak til jer alle, I har gjort en kæmpe forskel. Dette team har kunne samarbejde i en sådan grad, at vi i 
slutningen af året, kunne konstatere at hele 84 % af foreningens parceller nu har et kabel liggende på deres 
parcel som kan få leveret Internet. 
 
Flot gået til jer alle, der søndag efter søndag, har stået klar ved Magleriet sammen med en masse andre 
frivillige medlemmer, I har gjort en kæmpe indsats for vores fællesskab og i kan alle klappe jer selv på 
skulderen for det fine arbejde. 
 
Vi har fået trukket mere end 1500 meter beskyttelsesrør i hækkene og over 500 meter på 
perimeterhegnene ved Lundestien og Kirkevej. 
 
Der er indtil videre trukket mere end 15 kilometer pds kabel til parcellerne, ja du læste rigtigt – der ligger 
for en formue kabler i vores baghække, både kabler til parceller og fiber kabler til forsyning. Pas nu godt på 
disse kabler. Hvis de generer meget, så dæk dem til – eller bedst – få dem gravet lidt ned. 
 
Vi fik ved generalforsamling i 2021 bevilget 150.000kr til at færdiggøre et kablet Internet til alle parceller – 
men som kom Corona og store prisstigninger - især på elektronik. Da vi så endelig var klar til at gå i gang 
igen i 2022, havde meget ændret sig. 
 
I stedet for at give op og gå til generalforsamling med hatten i hånden, lavede vi et nyt design for et 
kommende net, ved bla. kun at lave én central på hver stræk, og nu var det IT gruppen som trak alle kabler 
ud til parcellerne. Dette gjorde at vi kunne reducere omkostninger på hardware så meget, at der nu var 
penge til at vi lagde kabler ind til alle parceller, og penge for disse kabler, måtte så opkræves når de enkelte 
parceller ville tilsluttes. Vi bruger i gennemsnit 50-60 m kabel pr parcel. 
 
Vi er meget overbeviste om, at vi kommer til at holde det lovet budget, vi har lavet mere end 60 
tilslutninger til parceller i 2022 og dette har skabt en lille indtægt, som vi igen kan købe udstyr for. Vi 
forventer at mange flere i 2023 vil blive tilsluttet - op til 100 parceller mere er ikke urealistisk. Så vi kan nok 
først gøre kassen op i 2023/2024, hvor vi forventer at 90% af de aktive parceller vil være tilsluttet. Vi vil her 
gøre opmærksom på at ALLE indtægter på MobilePay går direkte til foreningens konto – altså dine penge - 
og alle afregninger for 2022 er lagt ind i foreningens regnskab for 2022. 
 
Tilslutning til fibernettet koster 720,00kr én gang, i det beløb får parcellen egen privat router med egen 
adgangskode, man betaler en fælles andel for kabel og 2 stik til at samle det hele. IT-gruppen laver router 
klar - samler det hele - og sikre at systemet virker før vi forlader parcellen. Medlemmet skal selv sikre at 
kabel - som ligger i baghæk - bliver ført forsvarligt ind i huset og er klar, når IT-gruppen kommer forbi. 
Internet til parcellen koster ca. 20kr pr md, som vil indgå i havelejen for alle, så man vil ikke blive opkrævet 
yderligere. 
 
For mange vil dette betyde at man kan opsige mobil 4G abonnementer som for manges vedkommende 
koster mellem 200 og 300 kr. pr md. Så når vi hører ”jeg kan da få 1000Mbit fiber derhjemme for 199kr” så 



er det fordi det er en privat installation, vores fiber aftale er en erhvervsaftale, som vi lovligt kan dele med 
den kæmpe økonomiske fordel der er ved dette for os alle. 
 
Vedrørende økonomien for projektet kan det godt være vi får brug for lidt støtte til de sidste indkøb, vi 
mangler kun kabel til 2 stræk - ca. 4.000 meter og 1 eller 2 skabe til nedgravning - resten af det udstyr vi 
skal bruge, er indkøbt, og er ved at blive klargjort til drift. 
 
Den første plan vi lavede i 2022 for dette projekt, var at vi skulle være færdige inden for 3 år – men vores 
medlemmer ville det anderledes – og med den kæmpe opbakning som IT-gruppen har fået fra 
medlemmerne - kommer vi nok i mål på den halve tid. Vi forventer at være færdige med alt kabel arbejde i 
juni 2023, og vi vil løbende tilslutte parcellerne efter ønske fra medlemmerne. 
 
Velkommen til Maglebylunds Internet 
 
Med venlig hilsen 
 
IT-gruppen 
 


