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Regler   for   datanetværk  
                         

 Andelsboligforeningen   Sønderstrandhus  
   

Februar   2011  
   

§   1      Formål  
1.1 Dette   regelsæt   gælder   for   alle   former   for   aktivitet   på  
andelsboligforeningens   netværk   og   fastsætter   de   nærmere   retningslinier  
for   benyttelse   af   netværket.  
 

§   2      Netværket  
2.1    Netværket   består   af   den   fysiske   kabling   fra   hver   enkelt   lejlighed   til  
et   fælles   krydsfelt   i   serverrum,   samt   al   hardware   i   form   af   server,  
netværk   switches   m.v.,   der   stilles   til   rådighed   for   brugerne.   
 
2.2   Netværket   kan   stilles   til   rådighed   for   Andelshaver,   lejer   eller  
forretnings   lejer,   for   at   give   disse   adgang   til   Internet.  
 
2.3    Til   varetagelse   af   driften   har   andelsboligforeningens   bestyrelse   valgt  
et   bredbånds   udvalg   jf.   §   7.  
 
2.4   Der   udføres   logning   og   arkivering   af   netværkstrafikken   i   henhold   til  
gældende   lov   (Logningsbekendtgørelsen).  
 
2.5   Brugerne   har   selv   ansvaret   for   deres   tilsluttede   udstyr   (computer,  
etc)   samt   programmer   og   data   på   dette.  
 
2.6   Udbedring   af   fejl   og   skader   forårsaget   af   ændringer   i   den   oprindelige  
installation,   sker   for   brugerens   egen   regning.  
 

§   3      Priser  
3.1    Andelsboligforeningen   stiller   netværket   gratis   til   rådighed   for  
foreningens   andelshavere.  
 
3.2    For   øvrige   (lejere,   virksomheder,   etc)   opkræves   75    Kr   månedligt.  

 
 

§   4      Retningslinier   for   brug   af   datanetværket  
4.   Den   enkelte   bruger   er   ansvarlig   for   enhver   datatrafik,   der   afgår   eller  
tilgår   brugerens   stik   i   lejligheden.  
 
4.1    Brugerne   skal   for   al   aktivitet   på   datanetværket   overholde   den   til  
enhver   tid   gældende   lovgivning,   herunder   ophavsretsloven,   øvrige  
immateriel   lovgivning   og   straffeloven.  
 
4.3    Det   er   ikke   tilladt   at   forsøge   eller   skaffe   sig   adgang   til   andre  
brugeres   tilsluttede   udstyr   eller   datatrafik,   herunder   også    netværkets  
tilsluttede   switche,   servere   og   router.  
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4.4   Brugeren   er   ved   sin   brug   af   netværket   ansvarlig   for   at   overholde   den  
til   enhver   tid   gældende,   dansk   og   udenlandsk,   lovgivning   på   området.   
 
4.5    Det   er   ikke   tilladt   brugeren,   at   viderestille   adgang   til   Netværkets  
data   til   andre   end   brugere   i   lejligheden.  
 
4.6   Ved   anvendelse   af   trådløs   netværks   adgang   (Wifi)   skal   der   anvendes  
stærkest   mulige   kryptering,   wpa/wpa2.  
 
4.7    Det   er   ikke   tilladt,   tilsigtet   eller   ikke,   at   hindre   eller   påvirke  
Netværkets   drift,   så   det   medfører   gene   for øvrige   brugere  

   
4.8    Brugeren   er   forpligtet   til   at   følge   andelsboligforeningens  
henstillinger   eller   påbud   der   gives,   som   en   følge   af   brugerens  
anvendelse   af   datanetværket.  

 
§   5      Brugerens   misligholdelse  

5.1    Såfremt   en   bruger   ikke   overholder   retningslinjerne   indeholdt   i   §4,  
betragtes   det   som   misligholdelse.   Overfor   dette   er   andelsboligforeningen  
berettiget   til   at   lukke   brugerens   netadgang,   enten   midlertidigt   eller  
permanent.   Lukning   kan   ske   uden   forudgående   varsel.  
 
 5.2     Adgang   til   datanetværket   kan   endvidere   fratages,   såfremt   påbud  
herom   gives   af   politi,   domstole,   offentlige   myndigheder   eller   andre   i  
henhold   til   gældende   regler.  
 
5.3    Andelsboligforeningen   forbeholder   sig   ret   til   at   politianmelde  
overtrædelser.  
 

§   6      Ansvar  
6.1    Andelsboligforeningen   indestår   på   ingen   måde   for   oppetid,  
funktionalitet   og   kvalitet   af   datanetværket   tilbud   overfor   brugerne.  
 
6.2    Andelsboligforeningen   har   intet   ansvar   for   mangler   og   kan   ikke   blive  
gjort   erstatningsansvarlig   over   for   brugerne   for   tab   i   forbindelse   med   
data   afbrydelse,   transmission   af   data   og   har   intet   ansvar   hvis   den  
eksterne   internetudbyder   afbryder   forbindelsen.  
 
6.3    Brugerne   har   ingen   regresret   over   for   andelsboligforeningen   eller  
personer   med   tilknytning   hertil.  
 
6.4    Andelsboligforeningen   har   intet   ansvar   for   indholdet   af   og  
aktiviteten   på   datanetværket   og   de   dertil   knyttede   ressourcer,   hverken  
overfor   brugerne   eller   overfor   tredjemand.  
 
6.5    Andelsboligforeningen   har   intet   ansvar   for   indholdet   af   eventuelle  
ressourcer   tildelt   en   bruger,   eller   ressourcer   opstillet   af   en   bruger.  
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§   7      Bredbånds   udvalget  
7.2    Bredbånds   udvalget   styrer   drift   og   udvikling   af   IT-nettet   i  
ejendommen   og   kontakt   til   it-leverandørerne,   internetudbyder   og  
servicepartner.  
 
7.1    Bredbånds   udvalget   sammensættes   af   andelsboligforeningens  
bestyrelse,   og   refererer   direkte   til   andelsboligforeningens   bestyrelse.   

 
7.3   Al   opsætning   og   daglig   drift   m.v.   af   det interne   datanetværk   forestås  
af   andelsboligforeningens   servicepartner.  
 

Godkendt   af   Andelsboligforeningen   Sønderstrandhus   den   2.   juni   2004  
Ændring   til   §   2.2   vedtaget   på   bestyrelsesmødet   den   6.   januar   2005  
Ændringer   vedtaget   på   bredbånds   mødet   den   2.   februar   2011  
 

 


