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Status på gratis fibernet fra TDC NET 
TDC NET har netop givet os en status efter nytår og der lige nu er mere end 300 boliger i 
Ejby, som har tilmeldt sig som interesserede og det er rigtig flot, så vi er godt på vej. Det 
svarer til ca. 32% og vi skal op på 55%, inden at TDC NET kan påbegynde projektet i Ejby.  
 
Der er ikke sat en frist for at tilmelde sig, så TDC NET venter på, at vi kommer op på de 
krævede 55% og håber på at projektet kan sættes i gang i 2021.  
 

Opfordring til alle medlemmer 
Vi opfordrer alle medlemmer til at spørge jeres naboer samt andre venner eller familie i Ejby om 
de har tilmeldt sig på TDC NET www.tdcnet.dk/fiber 
 
Fortæl samtidig, at der ikke er nogen forpligtelser forbundet med at tilmelde sig som 
interesseret. Der vil komme mere information fra TDC NET til hver enkelt, når de sætter 
projektet i gang og først herefter skal man endeligt vælge om man vil tilmelde sig til at 
få fibernet indlagt i boligen. Også her er man efterfølgende frit stillet og kan vælge helt 
gratis at få lavet installationen uden at aktivere dette. Man kan så på et senere 
tidspunkt aktivere fibernettet, hvis man har lyst eller behov for dette.  
 
Altså en gratis fremtidssikring af vores bolig med fibernet, som samtidig vil forøge 
boligens værdi. 
 
Vi har desværre p.gr. af persondataloven GDPR ikke lov til at udveksle adresser med TDC 
NET. 
 
Hvis du vil læse mere om gratis fibernet, så henviser vi til Antenneforeningens 
hjemmeside og det nyhedsbrev, som vi udsendte i december 2020. Du kan læse brevet 
ved at klikke her: https://www.ejbyantenne.dk/Fibernet%20nyhedsbrev%20medlemmer.pdf 

 
 
Med venlig hilsen 
Antenneforeningen Ejby Strand 
Bestyrelsen 
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