
 

Til: GF Digterparken 
Gigabit, Baldur Nordahl 

 
  

 

DIGITALISERINGSSEKRETARIATET 
  

 
Dato: 24. januar 2018 

 

Tlf. dir.: 2069 1291 

E-mail: nami@balk.dk 

Kontakt: Nanna Lehm Andersen Milthers 

 

Referat 
 
Ledningsejermøde, 24. 01.2018 
 
Deltagere:  
Tre borgere fra Digterparken (hhv. Ludvig Holsteins Allé og Viggo Barfoeds Allé) 
Baldur Nordahl (Gigabit, bredbåndsoperatør) 
Nanna A. Milthers, (Ballerup Kommune, Digitaliseringssekretariatet) 
Jens Kjellerup, (BK, Digitaliseringssekretariatet) 
Katrine Bierberg Larsen, (BK, Vejbelysningen) 
 
Alle ledningsejere er blevet inviteret via mail, Ballerup Bladet og hjemmesiden. 
 
Ballerup Kommune orienterede om planerne for de kommunale gravearbejder i Dig-
terparken. Dels skal der lægges kabler til vejbelysningen på 6-metervejene. Dels 
skal der lægges fiber mellem de kommunale institutioner, hvilket betyder, at der 
formenligt vil blive gravet på Digterparken, Ludvig Holsteins Allé og Viggo Barfoeds 
Allé. Kommunen må ikke lægge fiber til borgerne, men må gerne tilbyde samgrav-
ning med private.  
 
Grundejerforeningen Digterparken har meddelt, at de ikke ønsker selv at lægge fi-
ber.  
 
Gigabit deltog på mødet med henblik på at vurdere, om de ønsker at lægge fiber. 
Dette ville i så fald afhænge af priserne for samgravning med kommunen.  
 
Gigabits tilbud til borgerne er, at de for 12.000 kr. får etableret internet ind i huset 
samt får leveret internet i 5 år. Borgerne skal selv indkøbe router. Baldur oplyste, 
at borgerne kan benytte sig af håndværkerfradraget til anlægsarbejderne. Info om 
dette kan findes på nettet – klik her: Håndværkerfradrag 
 
Ballerup Kommune sørger for at holde GF Digterparken orienteret bl.a. om grave-
arbejdet og hvem der medvirker. 
 
En af borgerne nævnte, at flere var usikre på, om de ville tilslutte sig fiber, da an-
dre talte varmt for mobilt bredbånd, og at det vil være tilgængeligt om få år.  
 
Ballerup Kommune hverken kan eller må yde rådgivning om tekniske løsninger og 
henviste til, at et evt. informationsmøde kan initieres af bestyrelsen i Digterparken. 
Ballerup Kommune kan udelukkende sikre samgravning i området og sætte rele-
vante parter sammen. 
 


