
12  FDA Orientering 4 /2011

FDA

Lille antenneforening får
sit eget internet
Investeringen ventes tjent ind på tre år

Ørum Antenneforening har besluttet at 

blive selvstændig udbyder af internet.

”Selv om vi er en mindre antennefor-

ening med ca. 500 husstande som med-

lemmer, forventer vi at kunne forrente 

investeringen på en halv million kroner på 

under tre år,” fortæller formanden Eskild 

Keller, der er medlem af FDAs erfa-gruppe 

for anlæg med internet.

Investeringen
Investeringen drejer sig primært om: 

1.  CMTS fra Cisco. 

2.  Backbone forbindelse via Global Con-

nect. 

3.  Etablering af 300 meter fiber fra 

antennehuset til et forsyningspunkt 

tilhørende Global Connect. 

4.  Anskaffelse af Cisco kabelmodemer til 

alle brugere.

5.  Implementering af Panther Admin 

administrationssystem. 

”Med valg og opbygning af disse dele, 

mener vi, at det er muligt for Ørum Anten-

neforening at drive et attraktivt internet. 

Hos DKA, Dansk Antenneservice, har vi bl.a. 

fået værdifuld teknisk rådgivning ved over-

gangen til at blive selvstændig internet-

udbyder,” siger Eskild Keller. 

Anlægget vil køre Docsis 3 og dermed få 

mulighed for langt højere internethastig-

heder, end medlemmerne har i dag.

Billigere at gøre det selv
I Ørum, som ligger mellem Viborg og 

Randers, står beboerne sammen om anten-

neforeningen, der for seks år siden tog 

konkurrencen fra EnergiMidt op med en 

udvidelse af anlægget til stort set hele byen 

og opgraderede fra 300/600 til 862 MHz. 

”Knapt halvdelen af medlemmerne har 

internetforbindelse via antenneforenin-

gen, hvis tilbud efter opbygningen af egen 

internetforsyning bliver endnu mere kon-

kurrencedygtig,” siger Eskild Keller, der 

uddyber:

”På et år sender vi 450.000 kr. i inter-

netabonnementer ud af byen. Selv om vi 

nu investerer et større beløb, bliver det 

billigere for os - og den besparelse kommer 

brugerne til gode i form af både højere 

hastigheder og lavere priser, samt opspa-

ring.”

Foreningen lægger formentligt ud med 

50/25 Mb/s til 189 kr., 10/5 Mb/s til 149 kr. 

og 4/2 Mb/s til 99 kr. pr. måned.

Også telefoni
Ørum Internet får sit eget administrations-

system med lokal ajourføring af data og 

Eskild Keller.

I racket til venstre skal flere enheder fjernes og CMTS´en monteres. 

Med rådgivning fra BST Nord har 

FDA ændret sekretariatets lagerfor-

hold med det formål at minimere 

risici for tunge løft.

Arbejdsrisici
minimeret 

overvågning mv. Som noget nyt vil man 

som medlem af antenneforeningen kunne 

abonnere på internet uden pligt til også at 

modtage tv-signaler. 

I de nye plug & play kabelmodemer, som 

alle internetbrugere får i løbet af efteråret, 

er der indbygget en trådløs router. 

På telefonisiden kan der vælges mellem 

et gratis abonnement og en minutpris på 

25 øre eller 29 kr. i abonnement pr. måned 

og 10 øre pr. minut. Et alternativ hertil er 

59 kr. pr. måned for ubegrænset tale til 

fastnet i Danmark. 

Fastnettelefoner kan tilsluttes direkte til 

kabelmodemet. Ørum Telefoni leveres gen-

nem firmaet Evercall.


