
PARKNET  
Internet, TV & Telefoni 

 
Introduktion 



Hvem er Parknet? 
 •  Foreningsinitiativ fra Nørrebro grundlagt i 2003. 2015 omdannet til F.M.B.A. 

•  Forening med generalforsamling og valg til bestyrelse på 9 medlemmer. 
•  NON PROFIT, al overskud bliver i foreningen, der er ingen aktionærer. 
•  Parknet har eksisteret i 13 år og har mere end 340 medlemsforeninger og mere end 

30.000 lejligheder tilsluttet. Parknet beskæftiger 18 fultidsansatte.  
•  På de 12 år Parknet har eksisteret er der sket meget. Alle konkurrenter der fandtes 

i København ano 2003 er enten gået konkurs eller blevet opkøbt af TDC.  
•  Der er kun én boligforening der har meldt sig ud af Parknet. 
•  Parknet har haft samme pris på internet altid (blot pristalsreguleret). Blot er 

hastigheden steget. I 2003 var det 2 Mbit til 50,-/md. I dag garanterer vi minimum 
200 Mbit pr lejlighed til 68,-/md. Afhængigt af foreningens udstyr. 

•  Parknet bliver ikke opkøbt, eller solgt til andre i markedet. 
•  Telefonsupport har åbent mandag-fredag, 9-12:30 og fra 18-21, Butik 17-18. 
•  Døgn-Vagt-telefon til akutte fejl på foreningsniveau. 
•  Foreningen har ingen langfristede lån. 



Hvad skal der til i foreningen: 
Fiber fra Parknet -(ejendom) til den nye forening. 
Internt net i ejendommen til at modtage signaler i. 
 

Tilslutningsafgift 

Opbygning af internt 
distributionsnet i foreningen. 
Analogi: - Som med 
vandstikledninger og faldstammer 

For at sammenligne skal man se på udgifterne over de næste 
3-5-10 år. Da den tekniske levetid er meget længere. 
Typisk skal man være 50-100 i København. Lidt flere hvis det 
er uden for København. Man kan slå sig sammen med naboen. 



Internet hastigheder: hvad lover vi?  
- og hvad får I for Kr. 53/68,-? 

 

Vi lover at levere  
mindst 200/200 Mbit/s 

 

Her er en 
hastighedstest 
fra taget i denne 
måned 



 
 

Vi foreslår at man køber en D-link 
router, Pris Kr. 600,-  
Prisstigninger kan forekomme. 

Hvad skal der til for 
at få forbindelse til 
trådløst Internet? 
(WiFi)  Her garanterer vi 
ikke en trådløs hastighed, 
da hastigheden påvirkes af 
lokale forhold. Routeren er 
AC standard og testet op til 
200+ Mbit 



Slut-SPØRGSMÅL? 



Switch Kr. 50,- & en ATA Telefonibox fra EVERCALL 

OBS med denne løsning kan der højest opnås hastigheder på 94/94 Mbit 

Hvad skal der til for at få 
forbindelse til internet og telefoni? 
– Billigst muligt. 

Prisstigninger kan forekom
m

e. 



Hvad skal der til for at få forbindelse til 
Internet også på WiFi samt telefoni? 

u  D-link router á kr. 600 & Telefoni boks fra EVERCALL  



Telefoni fra EVERCALL 


