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Hjørring, juni 2017 
 

Mulighed for fiber bredbånd i 
Grundejerforeningen Rørlandsvænges 

område.  
 
 
I sommeren 2016 blev der i Grundejerforeningen Rørlandsvænge fremført lysleder fibre til 
alle huse i foreningen område af Bredbånd Nord A/S.  
 
Siden 1/10 2016 har 72 hustande i kvarteret haft en 1 årig kollektiv aftale om en 50/50 
Mbit/s internetopkobling til kr. 149 pr. måned. Med denne opkobling har deltagerne haft 
mulighed for at tilkøbe ekstra hastighed på internet forbindelsen, IP-telefoni samt fjersyns 
pakker direkte fra Bredbånd Nord A/S. 
 
Der har blandt de til den kollektive aftale været stor tilfredshed med bredbåndsforbindelsen 
til Bredbånd Nord A/S. 
 
Da den kollektive aftale mellem Bredbånd Nord A/S er et årig løbende fra 1/10 2016 til 
30/9 2017.På generalforsamlingen kom Bredbånd Nord derfor med to tilbud til foreningens 
område om at Grundejerforeningen Rørlandsvænge kunne viderefører kollektive aftale 
med Bredbånd Nord A/S ydereligere et år (1/10 2017 til 30/9 2018) på samme vilkår som 
den nuværende aftale. Samtidig gav Bredbånd Nord A/S mulighed for at ydereligere 
hustande i grundejerforeningens område kunne tilslutte sig den kollektive aftale pr. 1/10 
2017 uden at betale en tilslutningsafgift. 
 
Fordelen ved en opkobling til fiberbredbånd fra Bredbånd Nord A/S er, at man opnår en 
internetopkobling der hele tiden kan holde den lovede hastighed på minimum 50/50 Mbit/s 
lige meget hvor mange brugerer der er på i området til forskel fra andre udbydere der 
bruger kobbernet til fremførelsen. Dette gælder også, hvis man vælger at tilkøbe ekstra 
hastighed op til 100/100 Mbit/s. En opkobling til grundejerforeningens kollektive aftale vil 
endvidere give den enkelte en besparelse på kr.280 pr. år i forhold til en individuel 
opkobling til fibernet fra Bredbånd Nord A/S, der kun vil være en 40/40 Mbit/s opkobling. 
 
Endelig vil det, at have fiberbredbånd indlagt i sit hus, være med til at øge værdien af ens 
ejendom. 
 
Hvis du er lejer skal du kontakte din udlejer for at komme med i ordningen. 
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Derfor skal bestyrelsen have en tilbagemelding fra dig, om du ønsker at tilslutte dig 
en kollektiv aftale om fiberbredbånd fra Bredbånd Nord A/S fra den 1/10 2017. 
 
Bestyrelsen beder således dig om senest torsdag den 15 juni at svare på følgende 
spørgsmål:  

1. Jeg ønsker at tilslutte mig en kollektiv tilslutning for Grundejerforeningen 
Rørlandsvænge til fibernet fra Bredbånd Nord fra 1/10 2017. 

2. Jeg ønsker ikke en tilslutning til fibernet fra Bredbånd Nord 
 
Tilbagemeldingen kan ske på følgende måder: 

 Udfyldelse af spørgeformular på foreningens hjemmeside, 
www.rorlandsvaenge.dk. 

 SMS til 31 47 10 53 indeholdende, vej, husnummer, navn og ønske om 
tilslutningsform. 

 Personlig henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. 

 Aflevering af svarblanket bagerst i dette brev i grudejerforeningens postkasse 
Færøvej 73. 

 
Det er vigtigt, at man melder til bestyrelsen, både hvis man ønsker at tilmelde sig, 
eller ønsker ikke at være med, således bestyrelsen ved, at alle er blevet hørt. 
 
Hvis man ejer flere ejendomme i kvarteret er det vigtigt, at man melder tilbage for 
hver enkelt matrikel.  
 
En uddybende af tilslutning til den kollektiv aftale er givet nedenfor er givet nedenfor. 
 
Hvis du senest den 15 juni tilkendegiver, at du ønsker at deltage i den kollektive aftale 
med Bredbånd Nord A/S, vil du senere modtage en egentlig kontrakt fra 
grundejerforeningen om dette. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 

http://www.rorlandsvaenge.dk/
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Svarblanket 
 
 
Navn: 
 
Adresse: 
 
Telefonnummer: 
 
Sæt kryds ved nedenstående muligheder: 
 

1. Jeg ønsker at tilslutte mig en kollektiv tilslutning for Grundejerforeningen 
Rørlandsvænge til fibernet fra Bredbånd Nord. 
 

2. Jeg ønsker ikke en tilslutning til fibernet fra Bredbånd Nord 
 

Afleveres i grundejerforeningens postkasse Færøvej 73 senest torsdag den 15 juni 
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Kollektiv aftale med Grundejerforeningen Rørlandsvænge vedrørende 
fibernet fra Bredbånd Nord A/S 
 
Leverance 
 
Aftalen indeholder levering af fibernet til ejendommen fra Bredbånd Nord A/S. 
Opkoblingen er som standard en 50/50 Mbit/s internetforbindelse. 
 
Pris og afregning 
 
Betaling for 50/50 Mbit/s internetforbindelsen afregnes med 
Grundejerforeningen Rørlandsvænge forud pr. kvartal med 447 kr. med 
sidste betalingsfrist den 10. i måneden (oktober, januar, april og juli). Den 
totale pris pr. år udgør 1788 kr. Første opkrævning sker i oktober 2017. 
 
Betaling for eventuel tilkøbt højere internet hastighed, IP-telefoni samt TV-
pakker afregnes direkte med Bredbånd Nord A/S og er grundejerforeningen 
uvedkommende. 
 
Varighed 
 
Aftalens varighed er på 12 måneder fra 1 oktober 2017.  Efter 12 mdr. kan 
den kollektive aftale mellem Grundejerforeningen Rørlandsvænge og 
Bredbånd Nord A/S genforhandles. 
 
Særlige forhold 
 
De enkelte tilmeldte matrikelnumre er således bundet til den indgåede aftale i 
12 måneder fra 1 oktober 2017. Dette gælder såvel ved salg som lejerskifte. 
 


