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Til ejendomme i  

Antennelauget Mølletoftens forsyningsområde 

 

 

Kabel-TV og fiberinternet gennem Fibia 

 
Som tidligere nævnt har antennelaugets bestyrelse forhandlet med Fibia om etablering af 

højhastighedsinternet og kabel-TV gennem et nedgravet fibernet. 

 

På medlemsmødet tirsdag den 14. januar 2020 var der stor opbakning til projektet. Der var over 100 

personer samlet, og spørgelysten var heldigvis stor. Mogens Bergh fra Fibia var til stede og svarede på 

alle de tekniske spørgsmål. Han gennemgik hvad projektet går ud på, og hvad man kan vælge. 

 

Det materiale som Fibia har fremstillet specielt til Antennelauget Mølletoften, blev omdelt på mødet, 

og det er det materiale vi nu gør tilgængeligt. På moelletoften.dk under Antenne kan du hente: 

Brev med TV-kanaler,  bestillingsblanket med priser,  information fra Fibia  

Tilbuddet gælder alle i foreningens dækningsområde, også selvom man ikke er medlem i øjeblikket. 

 

Hvis der skulle være nogle spørgsmål til materialet eller generelt til projektet, tages der blot fat i et 

medlem fra bestyrelsen på det telefonnummer du finder nederst i dette brev. Vi kan svare på alle 

spørgsmål fra teknik til valg af pakker osv.  

  

Tilmeldingsfristen er  fredag 14. februar 2020, men aflever gerne din tilmelding hurtigst muligt til et 

medlem af bestyrelsen, enten personligt eller i postkassen. Adresser kan ses nederst på siden. 

Oprettelsesgebyr på kr. 2.000 opkræves senest 1. marts 2020. 

 

Hvis området skal have etableret fiberforbindelse, er det NU vi skal reagere. Er tilmeldingen ikke stor 

nok, falder projektet til jorden, SÅ DET ER VIGTIGT AT TILMELDE SIG NU. 

Bliver projektet godkendt, forventer Fibia at være klar 1. november 2020. 

 

Det er muligt at finde meget mere information på foreningens hjemmeside www.moelletoften.dk (vælg 

Antenne). Her findes alt materiale fra Fibia, herunder tilmeldingsblanketten. Her vil bestyrelsen også 

løbende orientere om projektet, antal tilmeldinger osv. 

 

Med venlig hilsen 

Antennelauget Mølletoften 

Bestyrelsen 

www.moelletoften.dk 

 

Formand:  Jens Christian Mikkelsen, Tofteholmen 6 Tlf.  42 60 06 21   

Kasserer:  Peter Rytoft, Tofteholmen 23   Tlf.  22 61 02 39 

Teknisk: Jens Christian Mikkelsen, Tofteholmen 6 Tlf.  30 93 27 82    

Best.medlem:  Per Buch, Møllehaven 19   Tlf.  46 15 27 42 

Best.medlem:  Frederik Kirketerp-Møller, Nylandsvej 72 Tlf.  25 56 17 19 
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