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Kære grundejere! 

”Desværre” må vi endnu engang ”ulejlige” jer med et lille nyhedsbrev der, på grund af 

ikke færdigbehandlet aftale med udbyder, ikke nåede at komme med 1. nyhedsbrev 

fra november måned! 

 

Internet i Drøsselbjergområdet 

Det er almindelig kendt, at mange af vores medlemmer, lige som medlemmerne i vores 

nabo grundejerforeninger døjer med en dårligt, langsomt og ustabilt internet-

forbindelse. Årsagen er, der ikke er indlagt fibernet i vores område, og at vi derfor 

er nødsaget til at koble vores routere på de bestående gamle telefonledninger. Og 

her ligger en stor begrænsning. Da vi ikke kan forvente, at få fibernet i området, i 

mange år fremover, er den alternative løsning, at anvende en ”luftbåren” trådløs 

forbindelse. 

 

I den forbindelse har jeg undersøgt markedet for mulige løsninger og mener, at have 

fundet en meget interessant løsning ved kontakten med firmaet Internet4U.nu der 

tidligere hed Computer-problemer.dk, med hovedadresse i Stillinge. Jeg har med 

direktøren Torben Ryttersgaard i flere timer kørt rundt, for et se på firmaets 

omfattende installationer i området. Og det er ret imponerende med hans mange 

sende- og modtagermaster. Hans system er baseret på hans hurtige 1000 Mbit 

fibernet forbindelse til TDC, hvor han så videresender signalet via sine 

antennemaster. 

Han kan på den måde opnå, at brugerne får et lynhurtigt internet op til 30 Mbit og 

med garanti på 20Mbit download og 10Mbit upload. 

 

Det eneste der kræves af kunderne er, at man af firmaet køber en installation med 

en mindre antenne på taget/gavlen, kabling og montering af en trådløs router. Til 

denne router kan man nu forbinde sine enheder enten via kabel eller via Wi-Fi 

(trådløst) som normalt. 

 

Firmaet tager for en standard installation 695 kr., og dertil køber man en trådløs 

router til 800 kr. Abonnementet for denne meget hurtige løsning koster kr. 459 pr. 

mdr. Dog gives der 50 % svarende til kr. 230 pr. mdr. for sommerhusbeboere. 

Rabatten gælder desværre ikke for helårsbenyttelse af sommerhuset. 

 



Jeg har lavet den aftale med Torben Ryttersgaard, at er man medlem af en af de 10 

grundejerforeninger i Drøsselbjerg-området under Kalundborg Kommune, får man 

standardinstallationen gratis. I skal blot henvise til aftalen med undertegnede. 

 

De 10 grundejerforeninger, der er med i denne aftale er: 

 

Grundejerforeningen Emilsminde  

Grundejerforeningen Klintevænget 

Grundejerforeningen Drøsselbjerg Strand 

Grundejerforeningen Drøsselbjerg  

Grundejerforeningen Drøsselbjerg Klint  

Grundejerforeningen Drøsselbjerg Long  

Grundejerforeningen Drøsselbjerg Lyng  

Grundejerforeningen Udsigten  

Grundejerforeningen Gårdhøj  

Grundejerforeningen Poseidonsvej  

 

Den enkelte grundejer må så lave aftale med firmaet, der i hvert tilfælde kommer ud 

på adressen for at foretage målinger, inden der garanteres for, at man kan opnå de 

lovede hastigheder. Træer, bygninger, terrænforhold og placering af ens ejendom, 

kan i nogle tilfælde medføre, at firmaet ikke kan garantere den oplyste hastighed.  

 

Jeg har på baggrund af kontakt til en del personer, der allerede har en forbindelse 

via Internet4U.nu fået det bedste indtryk af firmaets supportstandard og stabilitet. 

Og har kun fået meget rosende tilbagemeldinger. Kontakt til firmaet er: 

Tlf.: 26244679  http://www.internet4u.nu/ 

På firmaet hjemmeside, kan man bl.a. finde en rigtig billig TV-løsning via den hurtige 

Internetforbindelse. 

 

Så jeg ønsker alle, der gør brug af dette tilbud, held og lykke. 

 

De bedste hilsner 

 

G/F Drøsselbjerg Klint 

    Henning Fardan 

         formand 

 

 

Foreningens hjemmeside:   www.drosselbjergklint.dk 

Foreningens mailadresse:  gf@drosselbjergklint.dk 
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