
	  

	  

	  min.24.12.2017	  BO/	  HJL	  
	  
Foranlediget	  af	  genopblusset	  debat	  på	  opslagstavler	  og	  på	  Facebook	  forsøger	  vi	  
endnu	  en	  gang	  at	  forklare	  baggrunden	  for	  vores	  nye	  TV-‐og	  dataforsyning,	  og	  hvad	  
økonomien	  er	  for	  den	  enkelte.	  
	  
 
Den 1.04.2017 blev de nye kabler i Hedelyngen til TV og data åbnet. Efter 
en længere forberedelse og det mest velbesøgte beboermøde i nyere tid, 
besluttede Hedelyngen den 2.05.2016, at YouSee skulle være leverandør 
af TV / radiosignaler. 
 
Baggrunden herfor er ultrakort følgende: 
- Det oprindelige TV anlæg kunne ikke fortsætte. Der var løbende fejl og problemer med at skaffe 
reservedele.  
- Ny lovgivning krævede, at alle individuelt skulle have mulighed for at vælge TV forsyning. Det krævede, at 
hvert lejemål skulle have egen streng fremfor det gamle system med en serieforbindelse. 
Der skulle derfor ske noget! 
 
- Når vi alligevel skulle grave nye TV kabler ned, valgte vi samtidigt at nedlægge datakabler til hurtigt 
bredbånd. Infrastrukturen til TV og data, som Hedelyngen ejer, er vi fælles om at betale, uanset om man har 
tv tilslutning eller internetforbindelse. Alle betaler 140, kr pr. måned for infrastrukturen. 
 
På beboermødet om Fremtidig TV og dataforsyning besluttedes: 
- At indgå aftale med Bredbåndsleverandøren (Parknet) om internetforbindelse 
- At indgå aftale med YouSee om TV forsyning 
 
De nærmere betingelser kan du læse om i det udførlige referat fra beboermødet – se hjemmesiden. 
http://hedelyngen.3b.dk/files/afdelinger/hedelyngen/pdf/Referat%20YouSee_final%20bo.pdf 
http://hedelyngen.3b.dk/files/afdelinger/hedelyngen/pdf/Referat%20Parknet_final%20bo.pdf 
referatet fra selve beboermødet den 2.05.16 ligger her: 
http://hedelyngen.3b.dk/files/afdelinger/hedelyngen/pdf/20160502%20-%203047%20Hedelyngen%20-
%20ref.a%20fd.m%C3%B8de%20-%20regnskab%20-%20tilrettet.pdf 
 
Ang. YouSee:  I dag kan man helt undlade at tegne abonnement, eller man kan tegne lille pakke, 
mellempakke og supplere individuelt eller f.eks. købe stor pakke. Før var alle tvunget til at betale for “stor 
pakke”. Mange har derfor i dag væsentligt billigere YouSee abonnement. Nogle har helt fravalgt TV 
abonnement. 
 
Ang. Bredbånd: Alle, der har bredbånd, som man selv betaler, sparer et ganske stort beløb hver måned, i 
forhold til tidligere individuelle aftaler. Adgang til min. 200/200 MB internetforbindelse koster pt. 80, kr. pr. 
mdr. Det er fordelagtigt! 
 
Årsagen til at beløbet på faktura fra YouSee er større fra 1.1.2018 end det var i 2017 er, at CopyDan afgiften 
indtil årsskiftet blev opkrævet via huslejen af 3B. Fremover bliver den opkrævet direkte af YouSee. Udgiften 
på huslejeopkrævningen er tilsvarende lavere. Så der er altså ingen stigning, ud over evt. justering fra 
YouSee som følge af pristalsregulering, som YouSee også oplyste på beboermødet. Det kan måske dreje 
sig om 6-20 kr. måned afhængig af, hvor meget man abonnerer på. 
Til eksempel kan oplyses, at en grundpakke pr. 1.1.2018 i alt koster 178,62 kr. / mdr. incl Copydan afgift. 
 
Hvis du har yderligere spørgsmål, kan det være en rigtig god idé at skrive til formanden for TV og data 
udvalget Bent, He 57 (boss@post7.tele.dk) eller direkte til afdelingsbestyrelsen via formand Hans Jørgen, 
He 143 (hjla@3b.dk). Lad os forsøge at holde debatten på et faktuelt rigtigt grundlag. 
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Bent / Hans Jørgen 


