
Beretning for 2011 
 

For 
 

Bredbåndsforeningen 
GrenaaS.net 
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• Fortsat en del fraflyttende 
som overdrager 
abonnementet 

 

• Waoo fiberudrulningen. 

 

• En del flytninger internt i  
byen. 

 

• Lavere aktivitetsniveau i 3-4 
kvartal 

 

 

 

 

 



Knudepunkter 
Nye knudepunkter 2011 
• Enslevgaarden 

• De Lichtenbergsvej 2 

• Ådalen 

• Nobilisvej 

• Moselund 

• Høbjerg 

• Klitten 

• Hasselbakken 

 

Til gengæld rigtig mange 
renoveringer af eksisterende 
knudepunkter. 



Net udenfor Grenaa 

AnholtS.net:  

 En del nye brugere i 2011.  

 Linket flyttet fra Sdr Skole-skorstenen 
til Aalsø-masten. 

 

PederstrupS.net:  

 Linket stabiliseret. 

 Flere brugere. 

 Efterhånden få brugerproblemer. 

 

FladstrupS.net:  

 Enkelte nye brugere 

 Er på ToDo-listen 



GrenaaS.net Folkenet 

Dækker: 

• hele lystbådehavnen 

• det meste af stranden 

• det meste af sommerhusområdet. 

• store dele af Torvet 

• andre områder i byen, hvor 
mennesker samles udendørs, fx 

– Åstruphallen 

– Pavillonnen 

– Stadion 

• … og på andre lokaliteter spredt 
over byen og i oplandsbyerne. 

 

3071 nye brugere (computere) har 
benyttet sig af folkenettet fra 1. 
januar 2011 til 19. februar 2012 



Bestyrelsens Fokuspunkter 2011 

• Stabilisere og forstærke infrastrukturen 

 

• Balanceret vækst 

 

• Hurtig reaktion på brugerhenvendelser 

 

• Nedbringe og om muligt afvikle gæld 

 

• Fokus på foreningsarbejdet 



Resultater - Brugerhåndtering 

• Brugerhåndteringen via OTRS fungerer nu rutinemæssigt 

 

• Mængden af brugerproblemer er generelt faldende. 

 

• Nedbrud på knudepunkter håndteres nu nogenlunde 
rutinemæssigt. 
– Nødnet -> Inspektion -> Løsning 

 

• Netværksrelateret hjælp: 
– Routeropsætning 

– IP-telefoni 

– Spil 

 

• Strømforsyninger er stadig en væsentlig årsag til 
brugerradioproblemer 



Resultater - Infrastrukturen 

• Standarder:  
– Kun endnu begrænset anvendelse af N-standard, men forberedelser er 

gennemført. 

– Nv2 anvendes enkelte steder 

  

• Løsninger 
– Opgradering af routere på en stor del af hovedinfrastrukturen er gennemført . 

– Fordelt trafikken på ledig infrastrukturplads. 

– Udvidet infrastrukturen 

– Mere intelligent trafikprioritering. 

– Analyser af radiostøj, interferens og blandingsfænomener – bedre værktøjer 
og bedre forståelse 

 

• Stadig Flaskehalse: 
– Mange knudepunkter og megen trafik indsnævrer de ledige frekvenser 

– Flaskehalse opstår dynamisk 

 



Resultater - Økonomien 

• Vi har nu nedbragt vores gæld fuldstændigt 

 

• Vi har en rimelig opgraderet infrastruktur 

 

• Det meste brugerudstyr er af ny dato og af god kvalitet 

 

• Vi har værktøj til forefaldende opgaver 

 

• Vi har et udbygget lager til at klare de fleste udfordringer 

 



Resultater - Foreningsarbejdet 

• Enslevgården 

 

• Forsøg med Powerworkshops 

 

• Ingen har vedvarende haft kræfterne til det store … 

 

• Konsolideringen har haft større prioritet … 



Case – Stormen 27. nov 
Tilsyneladende har panelet på TV-masten drejet sig ca 16.49. Derfor er er 

pt ingen forbindelse hertil. I den forbindelse var også forbindelse til dele 

af sommerhusområdet nede. Forbindelsen til sommerhusområdet blev 

genetableret 17.02. 

 

Vi arbejder på at få nettet til TV-mastens brugere etableret - tidshorisont 

ca 10-15 minutter. 

 

Opdatering 18.10 

Der burde være net for brugerne på TV-masten igen fra ca 17.30. Dog er 

faste IP-numre ikke tilgængelige. 

 

Opdatering 19.45 

Det ser desuden ud til at stormen har afstedkommet en forskubbelse af 

linket til Kalkværket, som forsyner en stor del af den østlige del af 

Grenaa. Derfor er der i øjeblikket ringere hastighed på nettet for brugerne 

i den del af byen. 

 

Opdatering tirsdag 29. november 9.50 

I forlængelse af stormens hærgen skifter vi udstyr på TV-masten her til 

formiddag. I den forbindelse kommer en afbrydelse på nok ca 15 minutter 

 

Opdatering 10.45 

Alt vedrørende TV-masten bør være iorden igen 



Case – Sdr Skole skorstenen 
Der skal foretages arbejde på skorstenen som betyder at vores knudepunkt på 

skorstenen midlertidigt vil være ude af drift. Arbejdet vil foregå de næste 3-4 

uger og forventes færdigt senest den 18. august. 

 

Der vil blive etableret net fra andre knudepunkter, men nettet kan i perioden 

opleves som en smule forringet. Vi forventer at kun få brugere oplever problemer 

i forbindelse med nødnettet, men hvis det sker bør du henvende dig til os, gerne 

med en SMS på 25480009. 

 

I dag foretager vi test af nødnettet, hvorfor der kan komme få mindre afbrydelser. 

 

Opdatering tirsdag 19. juli 09:19 

Arbejdet med skorstenen forventes påbegyndt i morgen onsdag. 

 

Opdatering tirsdag 19. juli 22:50 

Arbejdet på skorstenen er udskudt til starten af august.  

 

Opdatering onsdag 20. juli 14:41 

Arbejdet på skorstenen bliver alligevel udført i denne omgang. Vi skifter til 

nødnettet sent i aften 

 

Opdatering torsdag 21. juli 11:13 

Nødnettet blev aktiveret i nat og arbejdet med skorstenen er nu påbegyndt. Vi 

forventer at arbejdet er færdigt så det oprindelige knudepunkt kan genopsættes på 

mandag. 

 

opdatering tirsdag 26. juli 01:24 

Det oprindelige knudepunkt er nu genopsat på skorstenen, og alle brugere på 

skorstenen bør have net herfra nu. Mandag aften har der været et par mindre 

afbrydelser for brugerne samt brugerne på Hedeparken. 



Case – Workshop 17. april 
Hvad vi nåede: 

 

• Opsætte knudepunkt på 

Enslevgården 

 

• Udskifte routerboardet på 

kalkværket 

 

• Opsætte nyt Sydlink 

 

• Opsætte knudepunkt på De 

Lichtenbergsvej 2 


