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Så er jul og nytår forhåbentlig veloverstået for alle, så brugerrådet vil 

gerne sige godt nytår til alle i Ishøj.  

BRIFA, Brugerrådet for Ishøj Fællesantenne, har haft et travlt år.  14 

ordinære møder, to workshop, møder med Horten advokaterne, Brix 

og Kamp, Kabelplus, ØPU, Økonomi og planudvalg, og byrådet. 

Hertil kommer forretningsudvalgets møder og møder i 

arbejdsgrupperne for henholdsvis priser og afhændelse af Ishøj 

Fællesantenne. Resultaterne af BRIFA’s arbejde og dets anbefalinger 

er blevet brugt i forbindelse med en del kommunale beslutninger i 

løbet af 2019. Set med BRIFA’s øjne, har det været et år, hvor mange 

punkter blev afklaret således at vi kan se og arbejde fremad, mod ny 

og spændende løsninger I 2020. 

Her i årets start, er der specielt 2 arbejdsområder der presser sig på. 

Disse omtales kort i det efterfølgende, men der er ingen tvivl om, at 

Ishøjs borgere vil høre mere om det senere på året. 

Byrådet vedtog i december den foreslåede strategi for udrulning af 

fiber i Ishøj Kommune. Strategien indeholder også BRIFA’s 

anbefalinger. 

BRIFA følger dette tæt, for at fremme udrulningen af fiber. Her i 

januar har vi et møde med TDC NET, for at få nærmere indblik i hvad 

de kan tilbyde. 
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På seneste byrådsmøde blev der bevilget penge til konsulentarbejde i 

forbindelse med den samlede koordinering af fiberudrulningen, (se 

nærmere i kommunens pressemeddelelse). BRIFA forventer et nært 

samarbejde med disse konsulenter.

Administrationen i Ishøj Kommune har bedt deres advokater om at 

udarbejde et forslag til procesplan for evt. afhændelse af Ishøj 

Fællesantenne. Byrådet har på deres seneste møde, 7. januar, vedtaget 

at iværksætte denne plan. (Se nærmere i referat fra byrådets møde 7. 

januar 2020). Brugerrådet vil også her blive inddraget i nødvendigt 

omfang. 

Brugerrådet afholder fra tid til anden møder med Kabelplus. Senest 

har vi bl.a. drøftet den netop overstående kanalomlægning. Vi 

kommer senere med en status på dette, når alle tal er samlet. 

Brugerrådet havde et fokus punkt oppe på mødet, nemlig stabilitet og 

uhensigtsmæssigheder ved mail-domænet ishoejby.dk. Der er for 

mange fejl, og brugerne får ikke oplysninger om bl.a. større nedbrud. 

Vi afventer nærmere svar på dette fra Kabelplus. 

 

 

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

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

 

Vi forventer at udsende nyhedsbrev igen, om en måneds tid.
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