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E/F Bolvighus regelsæt for internettets anvendelse 

1. Som vedtaget på generalforsamlingen i 2015, har E/F Bolvighus etableret et moderne 
fremtidssikkert internetanlæg.I kældrene er der opsat tre X-felter, hvor det elektroniske 
fordelerudstyr er placeret. Herfra er der fremført ledninger til de enkelte lejligheder, hvor 
internetudtaget er placeret. I anlægget er der indskudt en firewall til at forhindre, at 
skadelige vira kan nå ens eget elektroniske udstyr. 

2. Anlægget har en ydelse, som udover almindelig internettrafik, også gør det i stand til at 
formidle TV signaler i HD kvalitet. Feks. Netflix og TV2 play m.m. 

3. Til at udbrede internetsignalet i udtaget trådløst i lejlighederne, har bestyrelsen valgt to 
typer ”Accespoints” som begge kan styres af en fælles controller. Dette er for at kunne 
minimere skadelig signaludveksling lejlighederne imellem. For at kunne fungere på 
anlægget, kræves der en konfigurering af ”Accespointet”. Prisen for de to typer, er 
henholdsvis kr. 1.695,00 og kr. 2.215,00 som dækker levering og konfigurering i 2015. 
Hvis man tillige ønsker opsætning af enheden, udføres dette i regning. Forskellen på de 
to typer, er evnen til hastighedsformidlingen. Viceværten kan vejlede i, hvordan man kan 
købe Accespointet, da det ikke normalt sælges til private. 

4. Vælger man at tilslutte udstyr til internetudtaget, som forstyrrer signalmodtagelsen hos 
de omkringboende, risikerer man at blive koblet af anlægget. Ligeledes, hvis man 
tilslutter defekt udstyr, som beskadiger det elektroniske udstyr i kælderen, vil det være 
ansvarspådragende. 

5. Internetanlægget må udelukkende anvendes til formål som er i overensstemmelse med 
den dansk lovgivning på området. I modsat fald, vil abonnenten blive koblet af anlægget. 

6. For de leverede ydelser, betales der en fast månedlig afgift, der opkræves sammen med 
fællesomkostningerne. Afgiften fastsættes af bestyrelsen og godkendes af 
generalforsamlingen. Afgiften er ens for alle lejligheder og kan ikke fravælges. 

7. Uregelmæssigheder i form af skader på anlægget eller fejlfunktion, skal straks anmeldes 
til internet@bolvighus.dk eller viceværten, som herefter vil tage kontakt til det firma, 
hvormed der er indgået en serviceaftale. 
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Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Se kontaktinformation på www.Bolvighus.dk eller på opslagstavlerne i opgangene.
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