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Pressemeddelelse af 18. februar 2014: 
 

Bornholms billigste fibernet - Bo42 
 

Der stilles større og større krav til internettet – både når det gælder hastighed og pris. Vores brug og 

vaner på internettet er forskellige, hvorfor det er vigtigt at vi har løsninger, der er mangfoldige og at det 

er muligt for den enkelte selv at vælge den løsning, som passer bedst efter egen prioritet. 

Bo42 har længe haft fokus på – ikke alene at sikre de bedste internetløsninger til vores beboere - men 

også at gøre det til så attraktive priser, at det er ”Bornholms billigste fiberbredbånd”.  

Aftalen, som Bo42 har indgået med bolig:net a/s om levering af fiberbredbåndsløsninger dækker alles 

behov når de går online. Det gælder beboeren, der kun benytter netbank et par gange om ugen eller 

den ældre beboer, som primært har internetforbindelse for at kigge sin elektroniske mail igennem for 

post fra det offentlige. Og familien, der flere timer dagligt surfer, spiller onlinespil og streamer film i HD 

kvalitet - fra forskellige tablets samtidig. Det stiller sine krav til forbindelsen.  

Lidt over 700 boliger i Bo42 er i dag tilsluttet et lokalnet, som gør det muligt for beboerne at indgå 

individuel aftale med bolig:net a/s om levering af fiberbredbånd og telefoni via lokalnettet.  

Det er en løsning, der sikrer hver enkelt beboer lynhurtig fiberbredbånd, hurtig opkobling, kompetent 

kundesupport og priser fra kun 79 kr. pr. måned. 

Hvordan kan det være så enkelt? 

I dagens Danmark har vi ikke tålmodighed til komplicerede procedurer, lange formularer og ventetider – 

vi vil have enkelthed. Og det kan ikke blive enklere for beboerne i Bo42.  

I Bo42 kan beboeren være online på få minutter uden at skulle udfylde formularer eller ringe til 

bolig:net a/s. Beboeren tilslutter blot sin computer til stikket i væggen, åbner browseren og vælger én 

af de 4 hastigheder, der tilbydes fra bolig:net. Så er beboeren kørende – helt enkelt. Et selvbetjenings-

univers, som kun indeholder de funktioner, der er brug for og som er super brugervenligt, gør det 

enkelt og trygt at vælge services til og fra, samt skrue op og ned for hastigheden - alt efter behov.  

Kampagne 

 

Alle beboere i Bo42, som er tilsluttet lokalnettet, vil i uge 8 i forbindelse med en kampagne få omdelt et 

netværkskabel og tilbud om gratis og uforpligtende internet fra bolig:net i 14 dage. 

 


