
Giganettet er på vej til Møllebakkens Antennelaug 
Møllebakkens Antennelaug og Stofa vil i 2019 opgraderer kabel-tv-nettet til Giganet, så der i fremtiden 
kan leveres op til 1.000 Mbit. En hastighed, der fuldt ud matcher det, der leveres på fibernet. 
  
Medlemmerne i Møllebakkens Antennelaug vil snart få adgang til lynhurtigt giganet, for Stofa vil nemlig i 
samarbejde med foreningen opgradere hele kabel-tv-nettet. Og det nye net er ikke kun en fordel for dem, 
der har brug for ultrahurtigt internet. Helt almindelige familier med børn og folk med hjemmekontor vil 
tydeligt kunne mærke en forskel. 
 
- ”Alle tendenser peger på, at behovet for godt, hurtigt og ikke mindst stabilt internet kun vil stige i 
fremtiden. Og vi kan jo allerede nu se, at flere og flere ting bliver flyttet online – vores medlemmer bruger 
både netbank, NemID, Facebook og e-mails; de streamer tv, film og serier; spiller online spil; og mange 
hjem har både alarmsystemer, lyspærer og termostater, der er online. Alt dét kræver en kapacitet i 
netværket, der kan trække forbruget - både i dag og i morgen!”, udtaler Finn Frederiksen, Formand for 
Møllebakkens Antennelaug. 
 
Der kommer ingen ekstraudgifter 
Opgraderingen til Giganet sker uden omkostninger for foreningen. Jesper Kjelgaard, salgsdirektør i Stofa, 
forklarer: 
 
- ”Det er vigtigt, at et samarbejde med Stofa styrker foreningen og medlemmerne. Derfor er det helt 
naturligt for os at opgradere foreningens anlæg, så medlemmerne bliver rustet til fremtiden. For 
opgraderingen er en fremtidssikring af foreningens infrastruktur, der vil sikre alle foreningens medlemmer 
tidssvarende tv- og internet med bedre digitale oplevelser.” 
 
Stærkere internet til alle medlemmer 
Med Giganet kan Møllebakkens Antennelaug tilbyde medlemmerne et hurtigere og stærkere internet med 
større kapacitet i kablerne. Og det er en gevinst for alle. 
 
- ”Uanset om du skal bruge de nye giga-hastigheder eller ej, så er det her en fordel. For hele kabel-tv-
nettet bliver gennemgået og opdateret, så signalet ud til alle medlemmer bliver stærkere og endnu 
mere stabilt. Samtidig bliver det nemmere og hurtigere at fejlsøge proaktivt og løse problemer, inden 
de når ud til medlemmerne. Det betyder, at vores medlemmer får et bedre net, uafhængigt af om de 
skal bruge lidt eller meget internet”, fortæller Finn Frederiksen, Formand for Møllebakkens 
Antennelaug 
 
 
Kontaktinformation 
Formand for Møllebakkens Antennelaug Finn Frederiksen, finn@vejle-allested.dk, 62 69 16 28 eller 30 70 
51 64 
 


