Internet i haveforeningen Amager Strand
Haveforeningen kan nu tilbyde alle medlemmer en rigtig god og billig internetløsning.

Hvem kan være med på løsningen?
Dette er et tilbud til alle medlemmerne i haveforeningen Amager Strand.
Vi forventer, at alle der har givet en tilbagemelding om at være med på internetløsningen tilmelder sig.
PS: Alle har mulighed for at være med på internetløsningen. Dette gælder også hvis du ikke har afleveret
skemaet vedr. internettet eller du efterfølgende har fundet ud af, at du gerne vil være med.

Pris:
Det koster 1.000 kr. om året og dertil kommer en oprettelsespris på 400 kr. (engangsudgift).

Hvad får du for pengene?
•

Internettet vil være klar til brug den 1. april 2017.

•

Vi deler en fælles fiberforbindelse på 1000 MB (meget hurtig internetforbindelse).

•

Internettet virker hele året.

•

Internethastighed på 40 - 50 MB og ofte mere.

•

Hurtige svartider.

•

Du låner en modtager som skal opsættes på dit hus, så der kan etableres en trådløs forbindelse
mellem dit hus og antennemasten.

•

Du kan selv forbinde internettet til din egen trådløse router (eventuelt den router du bruger på din
privatadresse).

•

Mulighed for at tilslutte privat alarm til internettet.

•

Mulighed for at øge hastigheden i takt med den teknologiske udvikling.

•

Ingen begrænsninger for dataforbrug*.

* Det er ikke tilladt at bruge internettet til en server, hvor der uploades fra.

Hvad kan du bruge det til?
Der er mange i haveforeningen Amager Strand der har et mobilt internet til telefonen, computeren eller en
IPad.
Der er mange fordele ved at komme med på haveforenings internetløsning:
1. Du får et meget hurtigere internet som kan bruges til e-post, søgning på internettet, sociale medier
(Facebook mv.), Netbank, E-Boks mv.
2. Der er flere og flere medlemmer der bruger internettet til streamingtjenester NETFLIX, Viaplay,
HBO, TV2, DR, YouTube, musik eller spil. Dette kræver en hurtig internetforbindelse uden dataloft.

3. Der er også mulighed for at bruge internettet til ”hjemmearbejdsplads” eller til Skype. Dette kræver
en hurtig og stabil internetforbindelse.
4. Der er Ingen begrænsninger for dataforbruget, så du kan bruge internettet lige så meget som du
har lyst*
5. Internettet virker hele året, så der er mulighed for at lave en privat alarmløsning, så dit hus bliver
mere sikret. Dette kan måske forhindre indbrud i dit hus.
* Det er ikke tilladt at bruge internettet til en server, hvor der uploades fra.

Hvad gør du?
1. Du indbetaler 1.400 kr. til internetudvalgets konto i Danske Bank 9570-0012019912 senest den 14.
marts 2017 med oplysninger om havenummer og navn (fx SØ 36 Anders Simonsen).
2. Fra mandag den 27. marts samt på mandage i april måned, kan du mellem kl. 17:30 og kl. 18:30
hente den modtager der skal opsættes på dit hus. Du vil også få udleveret et beslag og kabel til
modtageren (dette gælder ikke for mandag den 17. april, hvor kontoret har lukket).
3. Du opsætter modtageren på dit hus, så den peger direkte på senderen på masten (for at få en god
forbindelse).
4. Inde i dit hus opsætter du et internetstik (med strøm) som forbindes til modtageren med det
medfølgende kabel (internetstikket leveres sammen med modtageren).
5. Internetudvalget kan hjælpe med at opsætte modtageren for en merpris på 200 kr. (afregnes ved
afhentning af modtageren).

Internetløsningen:
Der er 66 medlemmer, der har givet en tilbagemelding på, at de gerne vil være med fra starten den 1. april
2017. Da der er kommet over 50 % flere tilbagemeldinger, har internetudvalget arbejdet på en bedre
løsning, end den der var skitseret på generalforsamlingen, da der med dette udgangspunkt er en bedre
økonomi på 5 års sigt.
NB: Løsning der var skitseret på generalforsamlingen var med det udgangspunkt, at mindst 40 medlemmer
var med for starten.
Internetudvalget har samme med bestyrelsen valg at lave den gode internetløsning fra starten af, så vi ikke
efterfølgende skal bruge en masse penge på at opdaterer internettet.
Der er kommet følgende forbedringer:





Opgradering af det trådløse udstyr, så internetforbindelsen bliver hurtigere.
Intern fiberforbindelse mellem de 2 afdelinger. Dette giver en hurtigere og mere stabil forbindelse
mellem stor og lille afdeling samt at antennemasterne kan blive mindre, da antennemasterne ikke
længere skal være en del højre end træerne på Vågestien.
Etableringen af selvstændige antennemaster, som har en stabil forbindelse (også når det blæser
meget).

Vi håber, at rigtigt mange af medlemmerne vil være med på internetløsningen 
Mange hilsner fra Internetudvalget
Erik Lybæk, HAV 82
Kell Matthies, MUS 14
Anders Simonsen, SØ 36

