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Sagsnr.: 07288 / 38 
 
Til administrator af AAB, Afd. 21, Østerbrogade 119 M.fl: 
 
Jeg henvender mig på vegne af teleselskabet Hi3G med en anmodning om etablering af en 
mobilantennepostion på ejendommen Christiansmindevej 12, 2100 Kbh Ø.  
Der vil i givet fald blive udarbejdet en lejekontrakt, hvor Hi3G betaler en årlig leje til AAB for at 
kunne etablere en antenneposition på taget af ejendommen. For en position som denne vil Hi3G 
kunne tilbyde en årlig leje på kr. 30.000,- ( + 3 % årlig indeksregulering) - se venligst vedhæftede 
udkast til lejekontrakt samt de Generelle Vilkår. 
 
 
 <<CC0195G - Lejekontrakt.doc>>  <<TI-2007 Generelle vilkår antenneposition rev 2007.doc>>  
 
 
Hi3G ønsker: 
 
- Placere et ca. 4-5m bærerør på taget af ejendommen.  
- På dette bærerør påtænkes monteret 3 stk. panelantenner inkl forstærkere (bilag 01 og 02) samt op 
til 3 stk. linkantenner (bilag 03). 
- Desuden skal der findes plads til placering af teknisk udstyr. Dette kan enten placeres i eks. en 
kælder (ca. 6m²) eller der kan placeres et mindre udendørs teknik skab  
  (bilag 04).  
 
 <<Bilag01 Panelantenner.pdf>>  <<Bilag02 antenne forstærker.pdf>>  <<Bilag03 radiolink antenne 
ø60.pdf>>   
 
Jeg vedhæfter et principvisualiseringsfoto, hvor jeg har indsat et bærerør med antenner på taget af 
ejendommen - blot så I kan få et indtryk af, hvorledes det vil kunne se ud.  
 
 <<CC0195G - Principvisualisering.ppt>>  
 
Desuden vedhæfter jeg fotos af en ejendom i Glostrup, hvor der er monteret antenner på taget. 
 
 <<CC0877A - Glostrup Hovedgade.ppt>>  
 
Såfremt I finder denne henvendelse interessant, foreslår jeg, at vi snarest muligt mødes ved 
ejendommen med henblik på at finde en mere præcis placering af antenner  
og teknisk udstyr. 
 
Jeg håber naturligvis, at det vil have interesse for AAB, Afd. 21 at indlede et samarbejde med Hi3G 
og ser frem til at høre nærmere. 
 
 
Med venlig hilsen/Best regards 



 
Mette Jacobsen 
Site Manager 
 
LE34 Tele A/S 
Brydehusvej 30 
2750 Ballerup 
 
Direkte: +45  
Mobil: +45 31 26 20 28 
Fax: +45 77 33  22 99 
Email: mja@le34.dk 
 
http://www.tele.le34.dk/ 
http://www.GPSnet.dk - Danmarks Elektroniske Referencenet 
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