
Angående vores TDC fastnet telefoncentral 5. april 2017.

TDC har lukket for ISDN linierne ind og ud af vores telefoncentral den 30. marts 2017. Det er 

dermed ikke muligt at modtage opkald eller ringe fra telefonnumrene 33 85 42 00 til og med 33 
85 42 49 fra denne dato. Beboerne kan dog stadig ringe til hinanden lokalt gratis over fastnet 

telefoncentralen.

Erik Dahlsfeldt som i sin tid indkøbte telefoncentralen stod som ejer af TDC abonnementet. Han 
skulle først overdrage abonnementet skriftligt til os (beboerforeningen AB Kap Arkona) før vi 

overhovedet kunne bestemme, om det skulle opsiges eller ændres. Det viste sig så, at TDC 
alligevel ville nedlægge ISDN teknikken den 30. marts i år.

Bestyrelsen har gjort sig store anstrengelser for at undersøge, om vi på en eller anden måde 

kunne få fastnet telefon abonnementet billigere og dermed bevare vores ISDN telefonanlæg. 
Dette er ikke lykkedes. Abonnementet hos TDC er dermed opsagt og vi sparer ca. 16.000,- kr. 

om året.

TDC ISDN fastnet abonnementet omfattede kun linierne ind og ud af huset uden brug. Prisen for
samtaler blev opkrævet individuelt af det nuværende Telenor hos (de efterhånden ganske få) 

fastnet brugere.

ISDN er en forældet teknik, hvor man dengang (for ca 20 år siden) som noget nyt kunne sende 
data og tale gennem samme ledning. Vi har ikke brugt ISDN linierne til internet siden vi skiftede 

til Fiberby for ca. 10 år siden. Allerede på det tidspunkt havde vi en tekniker ude fra TDC for at 
ændre vores abonnement til kun telefoni. Men han ville ikke have noget med vores telefonanlæg

at gøre, efter at have konfereret med sine overordnede hos TDC. De var simpelthen imod, at alle
beboerne var tilsluttet et enkelt erhvervsabonnement. At boligforeninger kunne betragtes som en

erhvervsvirksomhed var et kunstgreb som måske var lovligt på det tidspunkt og som Erik 
Dahlsfeldt arrangerede.

Beboerne anbefales at benytte en evt. mobil telefon med mobil abonnement i stedet for fastnet. 

Det er nu op til beboerne selv individuelt at sørge for deres egen telefonløsning.

Hvis man absolut vil have en fastnet telefon er der for mig at se 2 muligheder: IP-telefoni med 
abonnement hos enten Fonet eller en anden udbyder. Det er også den løsning Fiberby anbefaler

på deres hjemmeside.

Den anden mulighed er at frakoble telefonanlægget fra sin lejligheds interne telefonnet og 
tilkoble de gamle telefonledninger, der løber udenpå huset. Altså fjerne telefonledningen der går 

fra stikket over køkkendøren hen til en rund telefonstikdåse i et af værelserne, der vender ud 
mod gården og genetablere den gamle forbindelse fra før telefonanlæggets tid. Det skal en 

tekniker fra TDC dog gøre og samtidig oprette et abonnement hos TDC. (jeg ved dog ikke om 
det stadig er muligt) Men Fru Tjernlund har f.eks aldrig været tilkoblet vores telefonanlæg, men 

bruger de gamle ledninger og betaler abonnement til Yousee. (mobil og fastnet samtidig).
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