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I forbindelse med etablering af fiber til de enkelte ejendomme, er der blevet lavet en besigtigelse og 
gennemgang sammen med grundejerforeningen. Løsningen er at der etableres fiberrør, fra den 
eksisterende infrastruktur der blev gravet ned tidligere på året, frem til endegavlen af hver ”blok”. Det vil 
være de huse der har det laveste nummer i hver række. Der etableres samtidig et fordelerskab på 
stisystem/vej for enden af hver række, hvor fiberkabler fra alle tilmeldte ejendomme i rækken kan samles. 
  
Fiberkablerne trækkes fra gavlen til facade på bygning, kablerne føres langs med facaden på bygningerne, 
frem til de enkelte ejendomme. De eksisterende føringsveje bruges i det omfang at det er muligt, hvor der 
mangler føringsveje eller de eksisterende ikke kan bruges, vil der blive etableret nye føringsveje. 
  
For at det er muligt at udføre arbejderne med fremføring af kabler på bygningerne, skal der være  
ryddet 1 meter langs facaden på havesiden så vores teknikere kan komme til med stiger. Der behøves 
samtidig adgang til haverne, enten ved at eventuelle havelåger er låst op, beboerne er hjemme så vores 
teknikere kan få adgang til haverne eller ved at der gives tilladelse til at der kravles over hækken på stiger. 
  
Når kabler og føringsveje er trukket frem til de enkelte ejendomme vil der blive booket en teknikertid hvor 
beboeren skal være hjemme for opsætning af de indvendige KAP stik. Denne bookning er individuel og 
bliver sendt direkte til beboerne med information om dato og tidspunkt. 
  
På vedhæftede tidsplan kan det ses hvornår der forventes arbejde omkring de enkelte ejendomme, både i 
forbindelse med etablering af fiberrør, samt hvornår der etableres føringsveje og trækkes kabler på 
facaderne, det er i forbindelse med etablering af føringsveje at der behøves adgang til haverne. 
Det kan ligeledes ses i hvilken perioder der forventes at der opsættes KAP stik i de enkelte ejendomme  
 
Selve tidsplanen kan ses inde på grundejerforeningens hjemmeside: www.søndertoften.dk 
Der kan du se hvornår vi kommer hos dig. Opstart 6. december 
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