
 

Hillerød d. 30 april 2017 
FiberNet i vores område har fået nyt navn – TietgensNet Hillerød 
 
Kære Nabo  
 
Vi skriver til dig igen, da det ikke har været muligt at få kontakt til dig, for at høre om 
du er interesseret i bedre bredbånd og TV muligheder.  
 
Du får derfor denne skrivelse med forklaring om hvad vi i styregruppen TietgensNet 
Hillerød arbejder på og forhåbentlig giver dette svar på alle dine/jeres spørgsmål.  
 
Styregruppen i TietgensNet Hillerød  
TietgensNet Hillerød, som vi nu kalder os, arbejder for at få bedre bredbånd og TV på 
vores veje; Tietgensvej, Gartnervænget, Kapelvej, Brickasvej, Lütkensvej, 
Kløvervænget og Birgitte Gøyesvej. 
Styregruppen består af ca. 10 frivillige fra vores lokalområde. 
 
Vores mål er at vi alle kan få:  

● det bedste og billigste tilbud fra en bredbåndsudbyder der tilbyder både internet 
og TV løsninger  

● mulighed for at vælge mellem en lille, mellem og stor pakke, ud fra de 
bredbåndsudbydere der viser interesse.  

 
Det vil vi gøre ved at søge tilskud via Energistyrelsens Bredbåndspuljen 2017.  
 
Hvis projektet bliver gennemført,og du ikke har tilmeldt dig vil en eventuel senere 
tilslutning/etablering af bredbåndsforbindelse til huset, medføre en omkostning som 
vurderes at beløbe sig til sammenlagt ca. kr. 15.000 pr. adresse, så det giver ingen 
mening at undlade tilmelding nu, hvis det er muligt. 
 
Vi anbefaler derfor at du tilmelder dig, det endelige projektet, ved at underskrive 
fuldmagten. 
 
Mange tilkendegivelser er allerede modtaget: 
Det er glædeligt at vi kan fortælle at vi har fået rigtig mange tilkendegivelser.  
Der er i alt 135 adresser på vores veje og vi har modtaget 84 forhåndstilmeldinger.  
 
På nuværende tidspunkt kan det stadig ikke udelukkes at veje hvor der ikke er 
tilstrækkelig tilslutning, kan blive udelukket af projektet. Tal derfor gerne med din nabo 
og hør om de er med. Jo flere jo bedre.  
 
Hvad skal jeg gøre nu? 
De tilkendegivelser vi har indhentet nu er ikke bindende, men en undersøgelse af 
hvorvidt projektet er en god ide og kunne fortsætte.  

 
Det er en god ide og vi fortsætter! ☺Der er deadline Senest 15. maj 2017 

 
Du skal nu: 

1. Læse denne skrivelse grundigt igennem 
2. Beslut herefter om du gerne vil være med 

a. Hvis JA – Tilmeld dig via tilmeldings formularen på www.olsenw.dk samt 
udfyld og indsend fuldmagten til styregruppen. 

b. Hvis NEJ – informer os på en af nedenstående måder, så vi ikke 
forstyrre jer unødigt fremover. 

Side 1 af 4 

http://www.olsenw.dk/


 

Send en mail til TietgensNet@olsenw.dk med jeres navn og adresse,  
med besked om at I ikke ønsker at deltage. 

 
Projektforløb: 
Der er fortsat 3 faser i projektet som er indbyrdes afhængige.  
 
1. fase: Indhente fuldmagter som sikre at vi fortsat har tilstrækkelige tilmeldinger så vi 
kan forhandle med en bredbåndsudbyder der finder vores projekt interessant.  
 
2. fase: Annoncering og ansøgning af vores projekt indsendes til Energistyrelsen. Dette 
vil forventeligt ske senest den 1. juni 2017, hvorfor overholdelse af deadlines er vigtig. 
Herefter kan vi forhåbentlig vælge en bredbåndsudbyder.  
 
3. fase: Vi har nu forhåbentligt opnået tilskud og fundet en bredbåndsudbyder der 
tilbyder internet og TV løsninger så etablering kan planlægges og igangsættes.  
 
Det er også i denne fase vi håber at få samlet et tilstrækkeligt antal adresser som også 
vil tegne et abonnement. Bindingsperioden på et abonnement er kun 6 måneder, 
hvorefter man står helt frit med hensyn til fremtidigt abonnement / udbyder.  
 
Såfremt der imod forventning ikke er tilstrækkeligt mange der tegner abonnement, 
øges risikoen for at hele projektet falder på gulvet – og tilskuddet fra Energistyrelsen 
bortfalder.  
 
Styregruppen TietgensNet Hillerød er af den overbevisning, at det giver særdeles god 
mening, at tegne et sådant abonnement – alene for at projektet forhåbentligt kan 
gennemføres. 
 
Hvad får jeg ud af det? 
 

● Hurtigt og stabilt Internet  
● En løsning der indeholder TV 
● Garanteret hastighed 
● Ubegrænset dataforbrug 
● Flere kan se Netflix, HBO, TV osv. samtidigt 
● Herunder mulighed for bedste streaming kvalitet f.eks. 4K 
● Din bolig vil være mere attraktiv for kommende købere  

 
Hvad kommer det til at koste mig? 
 

● TietgensNet Hillerød har fastsat egenbetalingen på kr. 2.500,- for hver adresse 
der søges tilskud til i forbindelse med ansøgning til Energistyrelsen. 

● Købe abonnement i 6 måneder, som er den maksimale bindingsperiode for 
forbrugeraftaler iht. købeloven.  

o Styregruppen arbejder for at der kan vælges mellem forskellige pakker. 
Pris for et lille internetabonnement vurderes til ca. kr. 300,-  pr. mdr. 

o Efter 6 måneder kan abonnement opsiges.  
● Der kan komme en eventuel udgift til teknikker for opsætning af udstyr, hvis 

man ikke selv kan gøre det.  
 
Kan jeg komme til at betale mere? 
Vi forventer ikke at der kommer yderligere udgifter end egenbetalingen på kr. 2500,-. 
Erfaringen fra Energistyrelsens 2016-runde viser, at mange selskaber er villige til at 
påtage sig risikoen fx for, at udrulningen evt. bliver dyrere end forventet.  
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TietgensNet Hillerød har kun beføjelser iht. indsendt fuldmagt og arbejder for en aftale 
med bredbåndsudbyder hvor der ikke kommer en højere egenbetaling.  
 
FULDMAGT: 
Hvorfor skal jeg aflevere en fuldmagt?  
Alle der tilslutter sig projektet, skal udfylde den vedlagte fuldmagt.  
Dette er et krav fra Energistyrelsen da den sikre præcis hvad du giver tilsagn til.  
Fuldmagten sikre også at styregruppen i TietgensNet Hillerød kan arbejde på at få de 
bedste tilbud hjem til os.  
  
TietgensNet Hillerød kan kun arbejde ud fra de tilsagn/beføjelser som du har givet.  
 
Hvor skal fuldmagten afleveres? 
Fuldmagten skal afleveres senest den 15. maj 2017 ved at  
 

● Aflever eller send fuldmagten til Thomas W. Olsen, Lütkensvej 23, 3400 Hillerød, 
eller  

● Indscannes som PDF og sendes til TietgensNet@olsenw.dk 
 
Hvad hvis jeg fortryder? 
Du kan melde dig ud af projektet hvis du fortryder. Er der indsendt fuldmagt skal 
udmeldelse ske skriftligt til styregruppen. Senest den 15. maj 2017 
 
Kan projektet risikere ikke at bliver til noget? 
Ja det kan det hvis;  
 

1. Der ikke er tilstrækkelig med fuldmagter 
2. Flere udmelder sig af projektet nu eller senere. Jo flere vi er, jo større og bedre 

chancer har vi for at opnå tilskud og at en udbyder vil indgå i projektet og 
dermed bliver det billigere for os alle sammen. 

3. Der ikke er tilstrækkelige der efterfølgende køber abonnement hos den udbyder 
der er valgt, såfremt vi får tilskud fra Energistyrelsen. 

4. Der ingen bredbåndsudbydere byder ind på vores projekt  
5. Vi ikke får tilskud fra Energistyrelsen. 
6. Bliver projektet ikke gennemført, er der ingen omkostninger for dig.  
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Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?  
 
Medlemmer af styregruppen for TietgensNet Hillerød kan du se nedenfor. Du er altid 
velkommen til at kontakte os. Ring, skriv eller send en e-mail og vi vil svare snarest 
muligt: 
 
TietgentNet mail: TietgensNet@olsenw.dk 
 
Navn Adresse Telefon 
Thomas W. Olsen  Lütkensvej 23 51 27 27 27 
Michael Lahn Agnsgaard  Lütkensvej 15  
Peter Bundsgaard  Lütkensvej 3  
Tanja Routhe  Lütkensvej 5 22 17 15 59 
Benjamin Blangstrup  Kløvervænget 8  
Martin Melskens  Tietgensvej 21  
Kenneth Brandt  Tietgensvej 10  
Anders Tapper  Birgitte Gøyesvej 36  
Erik Drewsen  Tietgensvej 4  
Jan Jørgensen  Gartnervænget 30  
Lars Bjerre  Lütkensvej 9  
 
 
Vi har samlet oplysninger omkring hele projektet på vores hjemmeside: 
www.olsenw.dk, her opdatere vi løbende. 
 
 
Med venlig hilsen 
Styregruppen for TietgensNet Hillerød 
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