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Nyhedsbrev 3 
September 2020 

 

Velkommen til dette september nyhedsbrev 

Som så meget andet har COVID-19 situationen også ramt BRIFAs 

arbejde. Det har ikke været muligt at holde fysisk møder siden februar. 

Ved stor velvilje og fleksibilitet har vi kunnet gennemføre alle møder i 

mødeplanen som videomøder. Brugerrådets forretningsudvalg har 

(også som videomøder) været i løbende kontakt med TDC NET om 

indsamlingen af ønsker om gratis udrulning af fibernettet. 

 

Status for TDC NETs tilbud om gratis udrulning af Fiber 

TDC NET meddelte for nylig, at der var så mange boliger i 

Strandgårdsparken, der havde vist positiv interesse for tilslutning til 

fibernettet, at det var besluttet at rulle fiber ud i bebyggelsen. Den fine 

tilslutning i Strandgårdsparken er opnået ved en kæmpe indsats fra en 

gruppe ”ildsjæle”, der har ”stemt dørklokker” for at opnå tilsagn. 

Brugerrådets muligheder for at gennemføre en højt profileret 

kampagne i hele Ishøj har været begrænset af COVID-19 situationen, 

og vi ærgrer os naturligvis over, at det endnu ikke er lykkedes at opnå 

tilstrækkelig tilslutning i den øvrige del af kommunen, som er omfattet 

af tilbuddet. 

Til de mange, der allerede har tilmeldt sig, vil vi sige: Snak med jeres 

naboer ”på afstand” og spørg, om de har tilmeldt sig.  

DET KAN STADIG LADE SIG GØRE 

Vi ved, at TDC NET løbende følger interessen i resten af Ishøj. 

Gå ind på www.tdcnet.dk/fiber og giv din interesse til kende. 

HVEM ER VI?  

Brugerrådet for Ishøj 

Fællesantenne, BRIFA, blev 

etableret 28. august 2018, 

med det formål at, være 

rådgivende overfor byrådet i 

anliggender der vedrører 

brugerne, deres ønsker/krav til 

den daglige drift af Ishøj 

Fællesantenne. Endvidere, 

hvis mulighederne taler herfor, 

at udarbejde grundlaget for 

etablering af en brugerejet 

antenneforening.  

Ishøj Fællesantenne ejes af 

Ishøj Kommune. 

Ishøj Byråd er ”antennens” 

bestyrelse. 

Kabelplus er af kommunen 

valgt til at drive ”antennen”. 
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Når du har indtastet din adresse, får du at vide, om den er med i det område, der er med i TDC NETs tilbud. Så 

indtaster du navn, e-mail og telefonnummer og trykker ’tilmeld’. Kort efter får du en e-mail med bekræftelse på, 

at TDC NET har registreret, at du er interesseret. 

Dialogen indeholder også en accept af, at du vil modtage e-mails ”Jeg giver hermed samtykke til, at TDC NET 

må kontakte mig via e-mail, telefon og SMS med nyheder, gode råd og tilbud om fibertilslutning.”. 

Brugerrådet er bekendt med, at denne tekst er faldet nogen ”for brystet”. Vi har spurgt TDC NET, hvad tilsagnet 

reelt betyder, og fået oplyst, at TDC NET i henhold til lovgivningen, er nødsaget til at indhente samtykket, da de 

ellers ikke vil have tilladelse til at informere omkring det videre forløb, når og hvis udrulningen af fibernet 

sættes i gang. 

Med andre ord: Beslutter TDC NET at rulle fiber ud i dit område, må de naturligvis kontakte dig om det videre 

forløb (dato for installation, kabeltræk osv.). 

TDC NET skal i henhold til lovgivningen offentliggøre det, når det er besluttet at rulle fiber ud i et område. I 

brugerrådet er vi bekendt med, at indholdsudbydere, der tilbyder tjenester via fibernettet, formentlig vil 

kontakte bolighaverne i de pågældende områder. Det finder vi umiddelbart naturligt, da det jo så er muligt at 

bruge sin nye fiber. 

Brugerrådet støtter stadig op om fiberudrulningen, da det er den eneste måde, hvor vi kan understøtte en sund 

konkurrence om TV og internetudbuddet i Ishøj i fremtiden. 

 

Status for salget af Ishøj Fællesantenne 

Ishøj Kommune har godkendt ”Ishøj Ny Antenneforening” og STOFA som prækvalificerede til at give tilbud på 

køb af Ishøj Fællesantenne. Den såkaldte ”Ishøj Ny Antenneforening” er stiftet på initiativ af Kabelplus. Det er 

fremgået, at kommunens advokater har vurderet, at de to parter opfylder kravene i salgsbetingelserne. 

Af et byrådsmedlems læserbrev i Sydkysten er det fremgået, at beslutningen om at prækvalificere to mulige 

købere ikke har været enstemmig. Der har angiveligt været et ønske om at lade processen gå om, så der kunne 

komme flere mulige købere på banen. 

Brugerrådet har rådgivet kommunen om udformningen af salgsbetingelserne, og det er vores opfattelse, at 

kommunen i betydeligt omfang har fulgt brugerrådets ønsker. 

Men brugerrådet har ikke på nogen måde været med i processen vedrørende prækvalifikationen. 

Brugerrådet har ikke kendskab til det eller de notater, som kommunens advokater har afgivet til byrådet med 

vurdering af de mulige købere. Brugerrådet har bedt om at få notatet eller notaterne tilsendt. Det er oplyst, at de 

vil blive udleveret samtidig med, at en borger, der har begæret aktindsigt, også får materialet. Vi forventer, at 

fortrolige oplysninger fra de to prækvalificerede vil være streget over i det materiale, som vi modtager. 

Brugerrådet har ikke ønsket at være en del af prækvalifikationsprocessen. Årsagen er, at salget alene er byrådets 

ansvar. Men vi holder os naturligvis opdaterede om salgsprocessen i det omfang det er muligt. 
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Kommunikation med BRIFA 

Har I ønsker eller andet relevant input til brugerrådets arbejde, så opfordres 

I hermed til at skrive til os på adressen: faellesantenne@ishoj.dk 

 

På gensyn 

Vi forventer at udsende nyhedsbrev igen, når der er vigtigt nyt. 

 

- og til sidst: 

Har du husket at melde dig til TDC NET fiber 

gå ind på www.tdcnet.dk/fiber 

og giv din interesse til kende 

KONTAKT TIL OS  

Har du spørgsmål til os, eller 

har du en god ide, så kan vi 

kontaktes på mail: 

 

faellesantenne@ishoj.dk 

 

Du kan følge vores arbejde 

på denne hjemmeside: 

 

http://www.ishoj.dk/ishoej-

faellesantennes-brugerraad 

 

Her kan du se kommissoriet 

vi arbejder ud fra, og de 

referater vi udgiver. 

Vi bestræber os på at svare 

hurtigt, og holde 

hjemmesiden opdateret. 

 

Kontakt til Ishøj 

Kommune 

http://www.ishoj.dk/ 

På denne hjemmeside er der 

flere steder relaterede 

oplysninger, om Ishøj 

fællesantenne: 

http://www.ishoj.dk/kategori/n

yheder 

http://www.ishoj.dk/kategori/b

olig-og-byggeri 

http://www.ishoj.dk/dagsorden

er-og-referater 

 

 


