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2016 var året, hvor vi vinkede farvel til vores gamle telefoncentral, den var gammel, 
slidt og kunne gå i stykker til hver en tid. Tilslutningen til fastnettelefoni havde været 
dalene på det sidste. Sidst og ikke mindst brugte den en masse strøm, og var en 
økonomisk belastning. Det er vi nu blevet foruden.  

Telelauget har efterfølgende tilbudt økonomisk støtte i en begrænset periode til 
oprettelse af IP-telefoni, hvilket en håndfuld brugere har valgt at gå videre med. Det 
er vores indtryk, at dette er gået relativt smertefrit, dog med de små bump som der 
nu engang kan forekomme ved sådan en overgang. 

Sidste år var så også, hvor vi valgte at sige farvel til Cirque, da deres serviceniveau 
var faldet til det uacceptable, samtidig da tiden var kommet til at genforhandle 
kontrakten viste de ingen interesse. Vi valgte derfor at gå en anden vej og begynde 
arbejdet med at finde en ny udbyder.  

Vi har sagt goddag til Fiberby, som er vores nye udbyder, og som har givet os 
individuel 100/100 Mbit forbindelse til en væsentlig billigere penge, yderligere valgte 
de så relativt kort efter at opgradere vores forbindelse til 200/200 Mbit.  

At skifte til Fiberby har krævet, at vi har fået nye switche i vores krydsfelter samt fået 
trukket nye kabler i visse områder i kældrene. Dette har været til tider været bøvlet 
omgang, men er på plads nu.  

Når man skifter udbyder kommer der ofte også små problemer rundt omkring hos 
beboerne, dette forekom også i vores tilfælde, men takket være en god indsats, 
fornemmes det nu, at der en generel tilfredshed blandt brugerne.  

Siden sidst er der også kommet nyt blod til Telelauget, hvilket vi er glade for. Stort 
velkommen til dem.  Vi kan dog altid blive flere ☺ 
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