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Bredbånd i Hesselbjerg Grundejerforening 
 
Bestyrelsen får løbende henvendelser fra foreningens medlemmer omkring mulige 

bredbåndsløsninger i området. 

 

Vi har derfor undersøgt aktuelle muligheder og det viser sig, at en række leverandører ville 

kunne levere bredbånd til vore respektive adresser enten via fiberledning eller kobber 

(telefonstikket). Begge dele ligger således umiddelbart nedgravet og til rådighed i foreningens 

område. 

 

Bestyrelsen ønsker principielt og generelt ikke at pege på specifikke leverandører af ydelser til 

foreningens medlemmer (læs håndværkere osv.). 

 

I dette tilfælde har vi dog valgt at videregive et ”eksklusivt” tilbud fra en leverandør – YouSee 

– som efter vor opfattelse er en seriøs og professionel udbyder af bredbåndsløsninger mv. 

 

Vi er godt klar over, at der findes en række alternative leverandører, men det er vor 

opfattelse, at det nedenfor beskrevne tilbud er konkurrencedygtigt for så vidt angår pris og 

kvalitet. 

 

Bestyrelsen har – efter aftale med YouSee – valgt at gengive tilbuddet i sin helhed og 

proceduren er så, at det enkelte medlem så selv kan rette henvendelse til YouSee, såfremt 

man ønsker én af de skitserede løsninger eller har spørgsmål i øvrigt. 

 

Der etableres således en aftale direkte mellem YouSee og den enkelte grundejer. 

 

Der kan endvidere være specielle forhold – såsom at grundejeren i forvejen eksempelvis har et 

YouSee abonnement på den private hjemmeadresse – som så skal eller kan medregnes i det 

endelige tilbud som en samlet løsning. 

 

Derudover er der sikkert allerede grundejere, der i forvejen har et abonnement her til 

sommerhusadressen. Dette giver så en aktuel mulighed for at få ”efterset” abonnementet i 

forhold til pris og kvalitet (læs hastighed mv.). 

 

De i tilbuddet skitserede priser er månedspriser, dog vil en tilslutning til fiber kræve en 

engangsudgift på kr. 499,- (mod normalt kr. 1.499,-). 

 

Det er også vigtigt, at man kontakter den i tilbuddet nævnte YouSee kontaktperson – Them 

Nordal direkte og gerne via mail themyousee@gmail.com 

 

http://www.hesselbjerg-grundejere.dk/
mailto:themyousee@gmail.com


 

 

YouSee tilbud: 
 
 
Fra: Them Yousee <themyousee@gmail.com>  
Sendt: Friday, March 6, 2020 3:58 PM 
Til: Kresten Therkildsen <kt@energidanmark.dk> 
Emne: Tilbud på Bredbånd angånede Birkebakken 
 
Hej Kresten Finn Therkildsen  
 
Som aftalt har du her en mail med det unikke tilbud, jeg har fået lov til at lave til jer.  
Tilbuddet lyder på følgende.  
 
Fiber med gravning og installation til 499,- hvis der bliver valgt en af følgende hastigheder.  
150Mbit  500Mbit 1000Mbit  
279,-         379,-       399,- 
 
 
Kobber (telefon stikket) med gratis installation, stikoprettelse, og etablering. uanset hvilke 
hastighed der bliver valgt.  
 
10Mbit 15Mbit 20Mbit 25Mbit 35Mbit 50Mbit   
239,-      249,-    255,-    259,-   269,-    279,- 
 
Hvis der er nogen der er interesseret, skal de sende mig en mail på  
themyousee@gmail.com 
Grunden skyldes da det er et tilbud jeg har fået godkendt til at lave.  
 
Med Venlig Hilsen  
Them Nordal  
Yousee  
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