
Hurtigere bredbånd i dit område 

 

 

Til beboerne på adressen [indsæt adresse] 

Hvad er baggrunden for dette brev? 

Vi er en gruppe beboere på Frihedslyst Allé, der har taget initiativ til – sammen med youSee – at 

gøre en indsats for at få leveret hurtigere bredbånd i området til internet og tv. 

Bredbånds-forbindelserne i dette område leveres via telefonkabler (kobber), og den tilgængelige 

hastighed afhænger af den fysiske afstand til den nærmeste telefon-central. 

I dette område betyder det, at de tilbudte hastigheder ligger mellem 14-18 Mbit/s, hvilket er lavt 

ift. den stigende anvendelse af internet-forbindelsen til både internet, tv og telefoni. 

Hvad betyder det for jer? 

Ambitionen for dette initiativ er at forkorte afstanden til den nærmeste telefon-central ved at 

opsætte en såkaldt ”mikro-central” i vores nærområde. Dette vil betyde, at den tilgængelige 

hastighed stiger til mellem 30-100 Mbit/s. 

youSee har mulighed for at levere denne løsning, hvis minimum 140 husstande inden for et 

defineret område på ca. 280 husstande (se bagsiden) tilkendegiver/accepterer, at youSee – når 

mikro-centralen er etableret – må kontakte husstanden med information om deres tilgængelige 

forbindelser, hastigheder og priser. 

Bemærk at: 

• youSee dækker omkostningerne forbundet med etableringen af mikro-centralen 

• Tilkendegivelsen er 100% uforpligtende og medfører kun, at en sælger fra youSee må 

kontakte jer efter etableringen  

• I er ikke forpligtet til at skifte til youSee eller opgradere evt. eksisterende youSee 

forbindelse 

• Omkostninger ved evt. skifte til youSee eller opgradering af eksisterende youSee 

forbindelse er i henhold til youSee’s standardpriser og vilkår 

 

Hvad skal I gøre? 

Vi vil gerne opfordre jer til – uanset om I allerede er kunde hos youSee eller ej – at registrere jeres 

tilkendegivelse, da I derved er med til at sikre hurtigere bredbånd i jeres lokalområde. 

 

1. Gå ind på www.tilmeld.dk/hvidovre 

2. Gå ind på fanen ”Tilkendegivelse” 

3. Udfyld og indsend formularen 

 

Se kontaktinformationer og informationer om de inkluderede adresser på bagsiden. 

http://www.tilmeld.dk/hvidovre


Hurtigere bredbånd i dit område 

 

Inkluderede adresser: 

Følgende adresser er inkluderet i initiativet: 

• Alkestien 2-4 

• Avedøre Enghavevej 1-7 

• Dryadevej 41-61 

• Frihedslyst Allé 2-47 

• Frihedsvej 1-4 

• Frydenstrands Allé 1-66 

• Gammel Køge Landevej 463, 471, 475, 477, 479 

• Hvidovre Enghavevej 51-59 

• Hvidovre Strandvej 138-213 

• Krebsevej 60-81 

• Muslingevej 3-47 

• Mågevej 1-7 

• Perlevej 54-71 

• Risholmen 3-22 

• Rønholtsvej 1-4 

• Strandløbervej 34-51 

• Ternevej 1-2 

• Tranevej 3-8 

• Vibevej 1-3 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformationer: 

Hvis I har spørgsmål til denne henvendelse eller initiativet i øvrigt, er I meget velkomne til at 

kontakte mig direkte. 

På vegne af beboergruppen på Frihedslyst Allé og i samarbejde med youSee. 

Jakob Lind Nilsson 
Frihedslyst Allé 15 
E-mail: jakob@lindnilsson.dk 
Mobil: 53392136 

mailto:jakob@lindnilsson.dk

