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Du har 2 muligheder for at få en internetforbindelse via ejendommen i Solbjerg 
 
 
1. Via ejendommens fibernet.  

AB Solbjerg har etableret eget fiberfordelingsnet med stik i alle lejligheder.  
Vi har en internetaftale med Fiberby hvor du/I kan bestille en internetforbindelse på 
1000/1000 Mbit.  
Prisen for internetforbindelsen kan du finder på vores hjemmesider under punktet 
”Informationer og regler / Husleje og gebyr”  
 
Internetforbindelsen hos Fiberby er en personlig aftale imellem andelshaveren og Fiberby. 
Oplysninger om internet og support hos Fiberby kan ses her http://fiberby.dk/internet/ 
 
Se nedenstående afsnit vedr. tilmelding, overtagelse, opsigelse og gebyr. 
 

Tilmelding / overtagelse: 
Uanset og du er ny bruger eller du overtager en eksisterende Fiberby forbindelse ved køb 
af en lejlighed, så skal du tilmelde dig til Fiberby via deres hjemmeside.  
Tilslut din computer til fibernet stikket i lejligheden og følg tilmeldings-proceduren på 
”tilmeld.fiberby.dk”. Se Fiberby`s velkomstfolder Velkomstfolder-Fiberby-1.pdf 
 
Ny tilmelding:  
Den første regning, for igangværende kvartal + gebyr for tilmelding, sendes direkte til dig, 
derefter sker opkrævning sammen med huslejen. 
 
Overtagelse: 
Opkrævning sker sammen med huslejen. 
 
 
Opsigelse: 
Ønsker en andelshaver at afmelde/stoppe sin aftale med Fiberby, skal andelshaver selv 
kontakte Fiberby via deres hjemmeside under punktet ”kundeservice”– 
”Framelding/flytning”, derudover skal ejendommen informeres via mail. 

Vær opmærksom på at man ved framelding skal betale for løbende måned plus 1 måned. 
 
Hvis køber i forbindelse med salg: Ikke ønsker at overtage sælgers aftale med Fiberby, er 
det sælger ansvar at opsige sin aftale med Fiberby, se ovenover om opsigelse. 

 
OBS! Opsiger andelshaver ikke selv sin aftale rettidigt, eller undlade at informerer 
ejendommen, vil andelshaver blive opkrævet et gebyr og evt. skyldige omkostninger.  
Prisen kan du finder på vores hjemmesider under punktet ”Informationer og regler / 

Husleje og gebyr”  
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Gebyr til administrator 
Der skal betales et gebyr ved tilmelding og framelding til Fiberby aftalen Prisen kan du 

finder på vores hjemmesider under punktet ”Informationer og regler / Husleje og gebyr”  

 
2. Via fællesantenne.  
Har du en tv-pakke hos YouSee, kan du få internet via fællesantennen.  
 
Internetforbindelsen hos YouSee er en personlig aftale imellem andelshaveren og 
YouSee, du står selv for tilmelding, ændringer og opsigelse af aftale. 
 
Oplysninger om Bredbånd kan ses på YouSee hjemmeside. http://www.yousee.dk 
 
Husk, i forbindelse med salg, at opsige din aftale med YouSee eller flyt den til din nye 

adresse. 

 

 

VH. Bestyrelsen 

http://www.absolbjerg.dk/
http://www.tdckabeltv.dk/

