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Herslev og Kattinge

For mange år siden blev der trukket kobberledninger mellem telefoncentralerne
og de enkelte telefonabonnenter. Disse ledninger bliver nu i høj grad brugt til at
levere internet til abonnenterne. Det fungerer nogenlunde så længe afstanden 
mellem centralen og abonnenten ikke er for lang. Herslev og Kattinge er 
tilsluttet centralen i Gevninge. Jo længere afstanden er jo dårligere fungerer 
det – hastigheden bliver lav og forbindelsen usikker. I Herslev kan de fleste 
opnå en hastighed på 10 Mb/sek når man henter data (download) og 1 Mb/sek 
når man sender data (upload), men en del må nøjes med mindre. Kattinge har 
endnu større afstand til centralen og som følge deraf endnu ringere forhold. 

Den helt rigtige måde at etablere hurtigt internet på ville være at grave 
lysledere (fiberkabler) ned til hver enkelt abonnent. Det er meget dyrt og det 
kan vi ikke regne med sker indenfor de næste 5 år. En billigere – og dårligere – 
løsning er at bruge de eksisterende kobberledninger men etablere en central 
nærmere brugerne. Fra centralen i Gevninge er der et telefonkabel, som i 
Herslev og Kattinge bliver splitter op så der bliver en ledning til hver enkelt 
bruger. Løsningen er så at indskyde en central et passende sted mellem 
Gervinge og Herslev – og tilsvarende i Kattinge. Her skal der træffes et valg. 
Det gælder om at så mange af byens borgere får så kort en afstand som muligt
til den indskudte central. Men det dur ikke at placere centralen midt i byen, for 
alle de brugere der placeret mellem centralen i Gevninge og den nye central vil
så ikke kunne tilsluttes, idet deres ledning er splittet ud inden den nye central. 
Derfor skal den nye central placeres før byen, men der vil stadig være brugere 
som ligger før den nye central og som derfor ikke vil få gavn af den nye central.

TDC mener, at den nye central ved Herslev skal placeres ved Herslev Bygade 
nr ca 19 og ved Kattinge omkring Kattingevej 32. Det betyder, at Kattingevej 
med numrene 25-30 stadig har ret langt til centralen (men dog væsentlig 
kortere end hvad der er tilfældet nu) og Herslevvej og Sluphusvej ikke bliver 
forbedret  :-(

Sådan er det!

Der er såmænd ikke grund til at være utilfreds med TDC hvis hovedformål er at
levere overskud til ejerne – og det gør de så ved at levere kommunikation på 
markedsvilkår. Det betyder, at man leverer hvor der kan tjenes penge. 

Hvis du mangler et sted at placere din utilfredshed, så tænk på de politikere 
der solgte landets infrastruktur til et privatkapitalistisk foretagende.

Ovenstående er udtryk for min – og ikke bylaugets – mening.
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