
 

25.000 koldingensere får ultrahurtigt bredbånd 

Kolding.Net (ASIK), en sammenslutning af seks lokale antenneforeninger i Kolding, har 

netop sikret, at 25.000 koldingensere kan se frem til internet med gigabit-hastigheder.  

Senest i midten af 2019 vil 25.000 koldingensere få mulighed for at få internet med gigabit-

hastigheder. Internetforbruget vokser hvert år med 30-40 pct., så når Kolding.Net (ASIK) i 

2019 opgraderer sit internet til giganet vil det ikke kun komme de medlemmer, der har 

behov for ultrahurtigt net, til gode. Også helt almindelige familier med hjemmeboende børn, 

som streamer film og serier, vil tydeligt kunne mærke fordelene ved det fremtidssikrede net, 

der fuldt ud matcher hastighederne på fibernet. Samtidig vil graderingen give medlemmerne 

bedre stabilitet og mulighed for fremtidige knivskarpe 4K (Ultra HD) tv-kanaler.  

Fremtidssikring af internettet i Kolding 

Opgraderingen til giganet sker som led i den nye samarbejdsaftale, som Kolding.Net netop 

har indgået med tv- og bredbåndsleverandøren Stofa.  

"Vi har brugt halvandet år på at forhandle med alle mulige nye partnere. Efter at været nået 
ned på to mulige partnere, valgte vi Stofa, som kunne give vores medlemmer de bedst 
mulige tjenester til den bedste pris de kommende fem år. Det vigtigste for os er at levere 
stabile tv-signaler og hurtigt internet til den mest fordelagtige pris. Vi har samarbejdet med 
Stofa de sidste 16 år, og vi glæder os til at fortsætte dette gode samarbejde. Det vil uden 
tvivl komme vores medlemmer til gode", udtaler Steen Christensen, formand for 
Kolding.Net. 
 

Ny butik slår inden længe dørene op for medlemmerne 

Udover at alle medlemmerne i Kolding.Net i 2019 får adgang til giganet-hastigheder, åbnes 

en ny medlemsbutik under navnet Kolding.Net. Butikken vil repræsentere alle 

fællesantenner i Kolding, så medlemmer fra alle foreningerne fremover blot skal henvende 

sig ét sted, hvis de har spørgsmål om deres tv-pakker, internet eller andre Stofa-produkter.  

 

”Med den nye aftale har Kolding.Net og Stofa i fællesskab sikret, at Kolding ikke bliver et 

digitalt uland uden konkurrence. Vi har forpligtet os til at fremtidssikre nettet, så 

koldingenserne i 2019 får en digital motorvej. Og fremover vil medlemmerne nu også kunne 

møde os i deres nærområde, når Kolding.Nets nye medlemsbutik omkring årsskiftet slår 

dørene op”, forklarer Jesper Kjelgaard, salgsdirektør i Stofa. 

Kontaktinfo: 

Steen Christensen, formand, Kolding.Net (ASIK), mobil 2016 8839 og email 

steen.christensen@stofanet.dk 

Jesper Kjelgaard, salgsdirektør, Stofa, mobil 2528 9020 og email jekj@stofa.dk  

tel:+4525289020


Fakta om den nye aftale med Kolding.Net (ASIK) 

 Kolding.Net (ASIK) er paraplyforening for seks antenneforeninger i Kolding 

 Stofa skal levere tv, internet og telefoni til Kolding.Nets cirka 25.000 medlemmer 

 Kolding.Nets kabel-tv net opgraderes medio 2019 til giganet  

 Omkring årsskiftet åbner Kolding.Net og Stofa en ny medlemsbutik i Kolding  


