Vi er den lokale Rotary klub
– et fælleskab der gør en forskel

Vil du have fibernet.
Du har en unik mulighed for at gører noget ved det.

Vi har sat os det mål, at hjælpe med at give
borgere og erhvervslivet i Egedal mulighed for
tilkobling til fibernettet.
I Egedal Rotary Klub er medlemsskaren en blanding af kvinder og mænd, erhvervsaktive og pensionister med stor erhvervserfaring. For tiden er alderspændet fra 36 til 78
år. Der er medlemmer med vidt forskellig erhvervsbaggrund, så der sker både uformel
og mere formel erfarings-udveksling – også mellem ledere fra den private og den offentlige sektor.
Vi vil benytte vores netværk og ressourcer i Egedal Rotary Klub til projektet. Derved har
vi mødested, bestyrelse, regnskaber, vedtægter, CVR nr. webshop osv. samt alle tænkelige faggrupper at kunne trække på. Vores bagland i Danmark udgør ca. 12.000 personer i 275 klubber landet over. Men Egedal Rotary Klub er naturligvis blot en lille brik
på verdensplan. Læs mere http://www.egedalrotaryklub.dk

Vi er også en stribe fiberambassadører
– borgere, der gør en forskel.
Ud over Egedal Rotary Klub er vi en stribe fiberambassadører. Vi er beboere, naboer, erhvervsdrivene i og omkring Egedal.
Vores opgave er at være kontakt og bindeled. Et projekt som Egedal Fibernet er ikke
blot at trække nogle fibertråde, det er et kæmpe fælles træk imellem borgere, erhvervslivet og leverandører. Der er rigtig mange informationer der skal formidles og forstås,
så vi vil være nok interesserede til at få projektet til at lykkedes.
Vi har brug for alle kræfter vi kan finde:

•
•
•
•

Synlighed
Formidling af informationer
Koordinering af områder
Lokale forhold og aftaler

Ud over det er super sjovt og spændende – så vil du lærer rigtig mange mennesker at
kende. Kunne du tænke dig at være fiberambassadør, så kontakt en af os.

www.egedalfibernet.dk

TAK

Fibernet til Egedal
GigaBit tilbyder to prismodeller

Kære Egeborgere,
Vi har været så heldige, at GigaBit (https://www.gigabit.dk) har tilbudt os en unik
mulighed for hurtigt, stabilt og fremtidssikret internet til lave priser. Det er en
enestående chance for at løfte infrastrukturen og kunne følge med de stigende
krav til kvaliteten og hastigheden af internetlinjer.
Fordele ved fibernet
•
•
•
•
•
•
•

Hurtigere internet til billigere penge
Fibernet er mere fremtidssikkert
Ingen hastighedsbegrænsninger
Ingen performance ændring/udmatning selvom i er mange på.
1 ud af 3 købere vil ikke bosætte sig i områder med langsomt bredbånd
Mellem 18-34 år vil 44% ikke købe en bolig uden ordentligt internet
Infrastruktur forbedring

Hvorfor fiber
En fiber er en glastråd hvor man kommunikerer med lys i stedet for strøm. Altså
en helt anden kommunikationsform. Den er sikker og man har brugt fiberen i
mange år. Langt mere sikkert og langt hurtigere.
Læs meget mere på https://www.egedalfibernet.dk/fibernet/
Installation
Før installation tages der billeder ved dit hus og Gigabit kontakter dig for at aftale
arbejdes omfang. Arbejdet udføres ved grave, underskyde samt pløje. Oplyste
priser bliver fiberen ført til nærmeste husmur og klargøres i en fiberbox på indvendig side. Der er mulighed for at aftale specielle løsninger
Læs meget mere på https://www.egedalfibernet.dk/installation/

Model 1:
Du betaler 2.999,- Kr for etablering af fiberforbindelsen incl nedgravning på din egen
grund til nærmeste husmur. (Koster normalt omkring 5.000,-)
Herefter betaler du 299,- om måneden for en 100/100 Mbps forbindelse
eller 349,- om måneden for en 1000/1000 Mbps forbindelse
Model 2:
Du betaler 12.995,- Kr for etablering af fiberforbindelsen incl nedgravning på din
egen grund til nærmeste husmur. (Koster normalt omkring 5.000,-)
Med denne løsning får du 5 års ”gratis” 100/100 Mbps fiberforbindelse.
Arbejdslønnen på dette tilbud udgør 12.000,- så hvis du benytter dig af dit håndværkerfradrag, så vil det svare til en pris på 160,- Kr om måneden over en 5-årig periode.
Er du til det hurtige så betaler man 15.000,- men får så 1000/1000 i stedet.
Du kan altid ændre dit abonnement om eller ned i hastighed. Det vigtigste er at få
fiberen installeret til din bolig.
Der bliver IKKE trukket nogen penge før aftalen er på plads
Aftalen overdrages på samme vilkår, hvis man sælger huset.
Læs meget mere på http://www.gigabit.dk

TV Løsninger til fiber
Der er mange spørgsmål og stor usikkerhed omkring hvilke TV løsninger der er mulighed for hvis man vælger at udskifte sit gamle internet ud med GigaBit fiber.
Vi prøver at vejlede i spændende løsninger og muligheder på vores hjemmeside.

TAK

Læs meget mere på https://www.egedalfibernet.dk/TV/

