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Tilslutning i sommerhusområdet 

GrenaaS.net 
Djursnettet i Grenaa-området 

 

Kun 120 kr./md. 
for ægte bredbånd 
 Foreningsstyret folkenet 

 Stabilt og lynhurtigt Internet 

 Super let at bruge 

 Du låner radioboks med antenne 

 Frivillige hjælper dig i gang 

 86 antenne-knudepunkter 

 Dækker hele Grenaa-egnen 

 Normalt 8-10 Megabit/sek. ned 

 Ca. samme hastighed op !!! 

 Ubegrænset forbrug til fast pris 

 120 kr./md. (Læs mere inden i) 

 Mulighed for kvalitets IP-telefoni 

 44 frie udendørs hotspots, for alle 

 Daglige lokale nyheder, for alle 

 Computer-Bøvl-aftner, for alle 

 www.grenaas.net 

 

 60 250 250 

Kontakt GrenaaS.net 
 

 

Kontakt og support via telefon: 60 250 250. 

Alle hverdage mellem kl. 10 og 16. 

Via e-mail: kontakt@grenaas.net 
 

Formand: Tina Holm, formand@grenaas.net 

Administration 

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 

Postboks 199 

8500 Grenaa 

CVR: 27661432 

Bank nr.: 2690, konto nr.: 8476 586 195 

www.GrenaaS.net 

Læs mere på nettet på . . . 

Du kan på siden zoome ind på et antenneplacerings- 
kort og finde hver af de 86 etablerede tilslutningspunkter, 

og du kan ringe om planlagt eller ønsket dækning. 

I sommerhusområdet syd for Grenaa er der aktu-

elt 11 tilslutningspunkter, jævnt fordelt. De er 

anført med rødt på nedenstående kort over grun-

de. - Hvis ikke den udlånte brugerradio kan få 

forbindelse gennem det nærmeste punkt - pga. 

huse eller træer i sigtelinjen -, så kan den sand-

synligvis forbinde sig med fuld signal til et fjerne-

re tilslutningspunkt, idet rækkevidden for en bru-

gerradio og for et tilslutningspunkts radio er flere 

kilometer, når blot der er uhindret sigt mellem 

dem. Sommerhusgruppen hjælper med at få det 

til at virke optimalt. 

Sommerhusgruppen i GrenaaS.net består af frivillige 
fra området. Aktuelt arbejder gruppen med at opgra-

dere radio forbindelserne, så brugerne i området nor-
malt vil råde over en forbindelse til internettet med ca. 

19 megabit pr. sekund ned og ca. 16 megabit op. 



Hvad koster det ? 

Vi skaber og driver . . . 

 Internet hvor hastigheden almindeligvis er minimum 

5 Mbit/sek. både til og fra, men normalt meget hurti-
gere, idet vi tilstræber at muliggøre mindst 10 Mbit/
sek. begge veje - men egentlig meget mere. 

 Et miljø af aktive som udbygger og passer nettet. 

 Det gratis udendørs ”GrenaaS.net Folkenet”. 

 Alsidig nyhedsformidling på www.Grenaaportalen.dk 

 Gratis email-adresser til alle i Grenaa-området. 

 Computer-Bøvl-aftener: Kammeratlig hjælp til bøvlet 

med computere, IT og Internet. Se www.boevl.dk 

 Undervisning: Lige fra IT-begyndere til netbyggeri. 

 

Du kan blive tilsluttet GrenaaS.net på én af flg. måder: 
 

• Ring eller sms på tlf.: 60 250 250 

• Send en e-mail til: kontakt@grenaas.net 

• Vælg ”Tilmelding” i topmenuen på www.grenaas.net 

Vi hjælper dig gratis med opsætning af udstyret ! 

Hvordan bliver du tilsluttet ? 

Hvad er GrenaaS.net ? 

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er det folkeejede 

bredbåndsnet i Grenaa området. 

GrenaaS.net er den ikke kommercielle bredbåndsfor-

ening i Grenaa som leverer billigt kvalitets Internet -

trådløst via antenner - til husstande, virksomheder og 

institutioner i Grenaa-området. 

GrenaaS.net blev stiftet som Grenaa-afdelingen af det 

nu decentraliserede DjurslandS.net. Vi baserer os fort-

sat på djursnettets idealistiske formål og værdier, - vi 

er djursnettet i Grenaa-området. 

En husstand indskyder 2.000 kr. i netværket ved til-
meldingen. Pengene går udelukkende til nettets fælles 
grej og det grej som man låner for at være tilsluttet. 
(I stedet for forudbetaling kan indskuddet om nødven-

digt afdrages med 100 kr./md. i to år). 

Udover indskuddet betaler en husstand i alt 120 kr./
md., kvartalsvis forud, i fast abonnement for ubegræn-

set højhastigheds adgang døgnet rundt. - Der er ingen 
kontingent el. gebyrer ! 

Sommerhusfolk der kan nøjes med internet fra og med 
påske til og med efterårsferien beta-

ler dog kun 60 kr./md. året rundt, - 
også kvartalsvis forud. 

Ved evt. opsigelse tilbagebetales 

indskuddet, fratrukket 100 kr. for 
hver måned man har haft grejet. 

Bindingsperioden er 6 mdr., - den 

samlede mindstepris i bindingsperio-
den er derfor 1.320 kr. (600 kr. i 
afdrag + 720 kr. i abonnement). 

Et eksempel på 
en lokal central 

antenne. 

En bruger-antenne med indbygget radio 
set fra forskellige vinkler. Den placeres 
efter aftale så dens front ”ser” en central 
antenne. - Alt der skal bruges udleveres. 

IP-Telefoni 

Når du tilmelder dig GrenaaS.net får du udleveret 

bredbåndsgrej som er forberedt på at formidle IP-

telefoni af høj kvalitet. 

Supporten i GrenaaS.net hjælper dig gerne i gang med 

IP-telefoni gennem GrenaaS.net og yder support i dia-

log med den IP-telefoni udbyder du selv vælger. 

Aktive hjælpes ad 
med opsætning af 
de fælles anten-

ne-knude-punkter 
og med driften af 
nettet. For at give 
brugerne prompte 

support er de 
aktive suppleret 
med professionel 
support til daglig 
drift, vedligehold 
og udbygning. 

Hvor dækker GrenaaS.net ? 

GrenaaS.net dækker i hele Grenaa by. I oplandet er 
der efterhånden dækning de fleste steder. Du bliver 
tilsluttes en af flg. centrale antenne-placeringer: 

- Aadalen 
+ Aakrogen 
- Aalsø-masten 1 
- Aalsø-masten 2 
+ Aalsø By 
- Aalsrode 

+ Aalsrode 1 
+ Aalsrode 2 
- Aalsrode 3 
- Aalsrodevej 111 
+ Aastruphallen 
+ Ahornvej Øst 
+ Ahornvej Vest 
+ AMU-centeret 
+ Anholt By 
- Anholt Havn 1 
- Anholt Havn 2 
- Anholt Havn 3 

+ Askevej Vest 
+ Askevej Øst 
- August Kroghs Vej 
- Bavnehøj Mølle masten 
- Bærhaven 
+ De Lichtenbergs Vej 1 
- De Lichtenbergs Vej 2 
+ Dolmer 
+ Dolmer Rideklub 
+ Dr. Ferieby 
+ Enslev 
+ Enslevgaarden 

- Fuglsang 
- Glentevej 
- Grefta 
+ Grenaa Sejlklub 
- Grønland 
+ Grønnegade 
- Hammelev 
- Hasselbakken 
- Havnen 
+ Havnevej Vest 
- Hedeparken 

- Høbjerg 
- Irisvej 

+ Kalkværket 
- Kalorievej 
+ Kastanievej 
- Kirial 
+ Klitten 49 
- Klitten 73 

+ Klitvej 
+ Kulturhuset 
+ Flygtningelejren 
+ Lyngdalvej 
+ Markedsgade 
+ Moselund 
+ Naturskolen 
- Nobilisvej 
+ Nordhavn 
+ N.P. Josiassens Vej 
- Pederstrup Bygade 
- Pederstrup Møllebakken 

- Perstrup Beton 
+ Petersminde 
+ Plask i bådehavnen 
+ Poppelvej 
- Pyramiden 
- Radio Djurslandsmast 1 
- Radio Djurslandsmast 2 
+ Revn 
- Sdr. Skole Skorstenen 1 
- Sdr. Skole Skorstenen 2 
- Snerlevej 
+ Solskrænten 

- Sortebærvej 
+ Stadionmasten 
+ Stenaline 1 
- Stenaline 2 
+ Svith-masten 
- Sygehusvej 
- Teknisk Skoles Silo 1 
+ Teknisk Skoles Silo 2 
- Thorsvej 
+ Tipsmark 
- Tøstrup 

+ TV-Masten 
+ Vesterport 

Når man skal rundt i Grenaa skal det være let at komme på 
nettet. Så på de 44 tilslutningspunkter der er mærket med + 
kan man som ekstra service komme på GrenaaS.net Folkenet 
med en bærbar computer eller en smartphone. Det er gratis, 
men med begrænset hastighed, medmindre man tilmelder sin 
enhed. 


