
Mere om fibernet i Strandgården III – december 2017 

Medarbejderbetalt bredbånd 

Som vi tidligere har informeret om, vil det fra 1. marts 2018 (forventet) være WAOO, der leverer TV 

og internet i vores nye fibernet.  

Det er altså WAOO man skal lave aftale med, hvis man ønsker flere TV-kanaler, end de der er i 

”grundpakken”. 

Det er også WAOO, der fremover leverer bredbåndsforbindelsen (altså internettet). Hvis man i dag 

har medarbejderbetalt bredbånd - det kan være hos YouSee, TDC, Telia, Telenor m.fl. - skal man 

kontakte sin nuværende leverandør og høre om forbindelsen kan flyttes til Fibias net.  

Er det helt umuligt at flytte forbindelsen over, er der en mulighed for at lægge forbindelsen på det 

gamle telefonstik, dvs. benytte TDC’s kobberforbindelse. Denne forbindelse vil dog typisk ikke 

kunne tilbyde de samme båndbredder som fibernettet. 

Mailadresser 

Har man en mailadresse hos en af de ovenstående leverandører (YouSee, TDC, Telia, Telenor m.fl.) 

vil der sandsynligvis være et problem med at overflytte mailadressen til den nye leverandør. Vi 

anbefaler dog alligevel, at man kontakter leverandøren for at få afklaret, om mailadressen kan 

komme med. Kan den ikke det, er der 3 muligheder: 

1) Man kan bevare sin mailadresse ved at benytte TDC’s kobberforbindelse (det gamle telefonstik). 

Det vil imidlertid give en udgift i størrelsesordenen 50-75 kr. pr. måned. 

2) Man kan opsige sin nuværende aftale og oprette en ny mailadresse via en af de gratis tjenester 

(Hotmail, Gmail, Yahoo, iCloud mv.). Det indebærer altså man skal skifte mailadresse. (Har man i 

forvejen en mailadresse fra en af de gratis leverandører berøres mailadressen naturligvis ikke). 

3)Endelig er der mulighed for at oprette en ny mailadresse på det web-hotel, som Strandgården III  

råder over. Det betyder, at man skal skifte en del af sin mailadresse. Eksempelvis vil en mailadresse 

som waeverpedersen@mail.dk, som nu befinder sig hos YouSee, ved overflytning til foreningens 

web-hotel blive til waeverpedersen@strandgården3.dk. Ulempen ved dette er, at man skal skifte 

mailadresse, hvis man senere flytter fra Strandgården. 

Ønsker man at benytte Strandgården III’s webhotel, så skriv en mail til waeverpedersen@mail.dk. 

Med mindre det er helt nødvendigt, at man bevarer sin gamle mailadresse, er det anbefalingen, at 

man opsiger sit mailabonnement til 1/3 2018, og straks derefter opretter en ny mailadresse(som 

beskrevet under 2 og 3). Det anbefales også, at man sørger for, at der fra den gamle mailadresse 

videresendes til den nye adresse – og at man på den gamle mailadresse annoncerer, at man pr. 1/3 

2018 skifter mailadresse permanent. 

 

Med venlig hilsen og glædelig jul 

Bestyrelsen 
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