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PressemeddelelsePressemeddelelsePressemeddelelsePressemeddelelse::::    
 

Billigt internet til alle lejere i Bo42 

Bo42 har netop afsluttet forhandlingerne med bolig:net a/s om en ny aftale om levering af internet og 

telefoni til alle lejere i Bo42. 
 

Bo42 er meget tilfredse med samarbejdet med bolig:net a/s, som har fungeret upåklageligt siden 

sommeren 2005. Bolig:net a/s er ud over at være en af Danmarks absolut billigste leverandører af 

internet og telefoni også en meget professionel og veldrevet virksomhed med meget dygtige 

medarbejdere. 
 

Resultatet af forhandlingerne er, at alle lejere i Bo42 fra den 1. juni kan få en internet forbindelse med 

en hastighed på 10/10 Mbit/s for kun 149 kroner om måneden, såfremt de er på bolignetværket og 

hastighed på 10/1 Mbit/s for kun 199 kroner om måneden for øvrige lejere. 
 

Forretningsfører Ebbe Frank er glad for den nye aftale: ”For det første kommer prisen på den mest 

almindelige ordning på 10 Mbit/s ned fra 399 kroner om måneden til kun 149. Det er en besparelse, 

der kan mærkes. Men desuden har vi nu opnået en aftale, som omfatter alle lejere i Bo42.”  
 

Den gamle aftale omfattede kun lejerne i de store byggerier med selvstændig kabling, men den nye 

aftale udstrækkes til alle lejere, altså også dem der har forbindelsen over den almindelige telefonlinje. 
 

Ebbe Frank havde gerne set, at vi på Bornholm kunne få samme pris som tilbydes i København, men der 

kommer teknikken i vejen. ”Vi har måttet udvise forståelse for at bolig:net a/s har ekstra omkostninger 

her på øen på grund af afgiften til brug af det centrale kommunikationskabel (søkablet). Men 

slutresultatet er alligevel en aftale jeg godt tør kalde øens billigste bredbånd og telefoni”. 
 

Bolig:net a/s udsender i nærmeste fremtid en detaljeret gennemgang af den nye aftale til lejerne hos 

Bo42. Det vil fremgå af gennemgangen at man nu kan få helt gratis telefonabonnement med en 

minutpris på 10 øre til alle fastnettelefoner eller vælge fri fastnettelefoni for 49 kroner om måneden. 

Der tilbydes ligeledes fordelagtige muligheder ved samtaler med mobiltelefoner. 
 

For dem som vil have rigtig fart på forbindelsen til internettet kan man i de ejendomme, der har 

selvstændig kabling få 50/50 Mbit/s for 199 kroner om måneden. Hvis det heller ikke er nok, så er 

slagvaren 100 Mbit/s begge veje for 299 kroner. 
 

Alle ungdomsboliger i Bo42 har højhastighedsinternet til 118 kroner om måneden (delt 50/50 Mbit/s). 

De unge skal bare tilslutte computeren til stikket, så er de på internettet. 
 

Bolig:net a/s har udfærdiget en informationsfolder, som kan findes på Bo42’s hjemmeside: 

www.bo42.dk.  
 

For Ebbe Frank er den nye aftale endnu en bekræftelse på, at det var en rigtig beslutning man traf 

tilbage i 2005, da Bo42 valgte at investere i et selvstændigt lokalnet: ”Vi har nu i seks år kunnet tilbyde 

fordelagtige internetforbindelser og telefoni samt mulighed for kabel-tv til flertallet af vore lejere. Med 

den nye aftale sikrer vi, at den oprindelige investering kommer mangefold hjem.” 


