
                               
 

    Orientering til beboerne 

Fibia er nu i gang med at nedlægge fibernet 

i Æblevænget, og du vil hermed få mulighed 

for at kunne opnå hurtigere hastighed og 

bedre internetforbindelse. 

 

 

Bestyrelsen er i de senere dage blevet kontaktet af flere af beboerne i området, som 

naturligvis undrer sig over, hvad aktuelle gravearbejde der foregår lige nu i Æblevænget 

omhandler. 

 

Fibia har i flere af lokalmedierene – eks. ”Århus Onsdag” - tidligere informeret om, at de på 

et tidspunkt ville nedlægge Fibernet her i Lystrup området, med nærmere oplysninger om, 

hvordan man som bruger skulle forholde sig, hvis man ønskede at blive tilkoblet. 

Da det på et tidspunkt kom til bestyrelsens kendskab, kontaktede vi Fibia og Århus 

kommune, i vores eneste interesse, ansvar og beføjelser, for at sikre os, hvilke konsekvenser 

det evt. ville få for Æblevængets fælles vejareal ifm. gravearbejdet.  

Fibia kunne oplyse, at gravearbejdet ikke ville omfatte vejnettet, men kun græsarealerne, idet 

der skydes fra græsarealerne og under asfalt og fliseområde ved den enkelte parcel der skal 

tilsluttes, og at Fibia naturligvis omkostningsfrit vil reetablere de områder de graver i. 

 

Århus Kommune kunne oplyse, at vi som grundejerforening ikke har nogen indflydelse på 

denne udvikling, og at de har givet tilladelsen til, at Fibia kan nedlægge Fibernet i Lystrup 

området, herunder også Æblevænget. 

 

Med baggrund i aktuelle forespørgsler, har Leif kontaktet Fibia for evt. forhandling af en 

foreningsaftale, hvilket Fibia ikke kan tilbyde, men Leif har d.d. modtaget tilbud til 

Grundejerforeningens beboere, som kan ses på næste side. 

 

Med venlig hilsen 

Grundejerforeningens bestyrelse 

12. juni 2019 

 



                               
 

 

Kopi af mail modtaget d.d. af Leif Sigfred Nielsen (nr. 44) 

 

Fra: Jesper Hockerup <jeh@fibia.dk> 

Dato: ons. 12. jun. 2019 kl. 14.03 

Emne: Vedr. Fibernet 

Til: lexxxxxxxxxxxxxxxxxxxifsigfrednielsen@gmail.com <leifsigfrednielsen@gmail.com> 

 

Vores projektering af Lystrup har været i gang siden Nytår, og der har været kampagne, som stoppede d. 

3. februar 2019.  

Gravearbejderne er nu i fuld gang og forventes afsluttet hen over sommeren. 

Det udelukker dog ikke nye kunder at tilmelde sig fibernettet via Fibia. 

Jeg kan oplyse, at prisen for tilslutning dd. hedder kr. 995,95 

Dertil kommer de pakkeløsninger, man nu vælger at bestille ved oprettelsen. 

Når man at tilmelde sig, mens vi graver i området, vil vi bestræbe os på at tage alle kunder, både de først 

tilmeldte, men også nye. 

Er vi ude af området igen, samler vi nye kunder og udfører tilslutningen ved lejlighed. Dog senest primo 

september er alle kunder tilsluttet. 

Melder man sig til fra september og fremefter, bliver man automatisk tilsluttet inden for en 6 ugers periode. 

Jeg kan dog ikke for nuværende oplyse, hvad tilslutningsprisen vil blive senere. 

Man kan tilmelde sig enten ved at kontakte vores kundeservice på tlf.: 70 29 24 44 eller via nettet på 

FIBIA.dk 

Har du/i spørgsmål giver du bare et kald/eller skriver. 

  

Med venlig hilsen 

 

Jesper Hockerup 

Entrepriseleder 

Fibia 

True Møllevej 9 

8381 Tilst 

www.fibia.dk 

 

T : +45 78753357 

M : +45 21478885 

E : jeh@fibia.dk 
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