
 (Tekst om fiberudrulning som I kan dele på jeres hjemmesider) 
 
 
Er du interesseret i fibernet, så vær med til at skaffe tilslutning i dit boligområde. 
 
TDC NET er kommet med et gratis tilbud og samarbejder lige nu med brugerrådet for Ishøj Fællesantenne for 
at skaffe opbakning til fiberudrulning i Ishøj. Se brochure fra TDC NET her: https://ishoj.dk/ishoej-
faellesantennes-brugerraad.  
  
Hvis vi I Ishøj kan mobilisere, at 80 procent tilkendegiver en interesse for fiber, så vil TDC NET etablere fiber 
helt gratis. 
  
Det betyder, at TDC NET tilkobler husstande til fibernettet uden betaling, og derefter kan abonnement købes 
hos en serviceudbyder efter eget valg. I skrivende stund kan der vælges mellem produkter fra 8 forskellige 
udbydere. Der er ingen tvang forbundet med tilkoblingen til fibernettet, så selvom du får etableret en 
fiberforbindelse til din bolig, så bestemmer du selv, om og hvornår du vil bestille produkter. 
 
Hvordan tilkendegives interesse? 
Før tilbuddet fra TDC NET kan blive en realitet i Ishøj, kræver det, at vi sammen gør, hvad vi kan for at 
mobilisere interessetilkendegivelser nok. 
  
Den enkelte husstand skal nemlig gå ind og tilmelde sig interesselisten på TDC NETs hjemmeside: 
www.tdcnet.dk/fiber 
  
Sådan gør du: 

1. Gå ind på tdcnet.dk/fiber 
2. Indtast din adresse i feltet. 
3. TDC NET fortæller dig, at din adresse ikke er en del af TDC NETs fiberudruling lige nu. Men du kan i 

stedet tilmelde dig deres interesseliste. 
4. Tilmeld dig interesselisten.  

 
Link: tdcnet.dk/fiber 
 
Når du har tilmeldt dig interesselisten, så har TDC NET registeret din adresse, og du kommer med i deres 
overblik over tilkendegivelser i de forskellige boligområder i Ishøj. Herefter vil TDC NET også sende 
informationer til dig om det videre forløb. 
 
Husk at give opfordringen om tilkendegivelse videre til dem, du kender.  
 
Hvad er næste skridt? 
Første skridt på vejen mod fiber, er din interessetilkendegivelse, som TDC NET har brug for, når de skal 
vurdere om interessen for fiberudrulning i Ishøj er stor nok til den investering, som de skal gøre. Når den fase 
er overstået og hvis TDC NET vurderer, at interessen er stor nok, så kontakter de dig direkte om, du vil have 
lagt stikket ind i din bolig. Sidste og tredje skridt er, at du skal tage stilling til, hvilken udbyder, som du vil 
købe abonnement hos. 
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