
Referat	  	  

TV	  /	  Data	  informationsmøde	  13.	  marts	  2017	  
TV	  /	  Data-‐udvalget	  ved	  Bent	  Olsson,	  Daniel	  Lundberg-‐Petersen,	  Knud	  Kluge	  og	  Hans	  Jørgen	  Larsen	  
Gæster:	  Troels	  Glismann	  fra	  Parknet	  og	  Claus	  Nielsen	  fra	  YouSee	  
Omkring	  120	  bebeboere	  deltog	  i	  det	  2	  timer	  ’lange’	  møde	  i	  fælleshuset.	  

Bent	  Olsson	  indledte	  med	  at	  ramme	  aftenen	  ind	  til	  udelukkende	  handle	  om	  TV	  og	  Data	  og	  ikke	  f.eks.	  
gravearbejde	  eller	  ledningsføring	  i	  vore	  beboelser.	  Hans	  Jørgen	  Larsen	  var	  ordstyrer	  for	  aftenen.	  

	  

Parknet	  -‐	  Internetforbindelse	  

-‐ Troels	  Glismann	  viste	  en	  PowerPoint	  præsentation	  om	  Parknet	  og	  muligheden	  for	  via	  Parknet	  at	  
kunne	  få	  Internetforbindelse.	  Præsentationen	  er	  lagt	  på	  vores	  hjemmeside	  hedelyngen.3b.dk	  	  

-‐ Her	  uddybes	  bl.a.	  Internet	  og	  telefoni.	  
	  

-‐ Parknet	  har	  tegnet	  kontrakt	  med	  3B	  /	  Hedelyngen	  om	  levering	  af	  Internet	  (WIFI	  –	  trådløs)	  
-‐ Ca.1.	  april	  skal	  Parknet	  ifølge	  planen	  kunne	  virke	  i	  Hedelyngen.	  Tjek	  det	  før	  evt.	  opsigelse	  af	  den	  

gamle	  Internet-‐udbyder-‐aftale.	  
-‐ Beboere,	  der	  ønsker	  at	  få	  Internet	  via	  Parknet	  skal	  tilmelde	  sig	  på	  hjemmesiden	  www.parknet.dk	  
-‐ Opsigelse	  af	  beboerens	  egen	  internet-‐udbyder	  /-‐aftale	  må	  beboeren	  /	  lejemålet	  selv	  stå	  for.	  	  	  	  
-‐ Den	  enkelte	  beboer	  er	  ikke	  tvunget	  til	  at	  benytte	  Parknet.	  Hvis	  man	  vil,	  kan	  man	  forsætte	  som	  hidtil	  

med	  den	  udbyder,	  man	  selv	  ønsker.	  Beboeren	  bør	  /	  skal	  bemærke,	  at	  det	  nye	  stik	  i	  vore	  boliger	  kun	  
er	  til	  Parknet-‐forbindelsen.	  Det	  ’gamle’	  stik	  i	  boligen	  kan	  benyttes,	  hvis	  man	  ønsker	  at	  bibeholde	  sin	  
egen	  internetudbyder.	  	  

-‐ Brug	  af	  Parknets	  internetforbindelse	  koster	  78	  kr.	  per	  måned.	  	  
-‐ Regning	  betales	  kvartalsvis	  med	  et	  gebyr	  på	  9	  kr.	  for	  betaling	  via	  PBS.	  Kortbetaling	  er	  gratis	  
-‐ Router	  –	  Parknet	  anbefaler	  D-‐link	  router,	  Pris	  Kr.	  600,-‐	  Se	  i	  øvrigt	  www.parknet.dk	  	  Enhver	  nyere	  

router	  der	  overholder	  standarden	  802.11	  AC.	  Kan	  bruges	  
-‐ Router	  kan	  købes	  via	  Parknet	  
-‐ Hastighed	  200	  /	  200	  Mbit/s	  
-‐ Opsætning	  er	  enkel	  /	  plug	  and	  play	  
-‐ Hvis	  man	  kun	  har	  brug	  for	  at	  tilslutte	  en	  pc	  til	  internettet	  og	  ikke	  bruger	  trådløse	  enheder	  til	  et	  

lokalt	  Wi-‐Fi,	  behøver	  man	  ikke	  købe	  en	  router,	  men	  kan	  blot	  bruge	  kabelforbindelse.	  
-‐ Telefonsupport	  åbent	  9:00	  –	  12:30	  +	  18:00	  –	  21:00.	  Butikken	  har	  åbent	  fra	  kl.	  17:00	  –	  18:00	  
-‐ Mulighed	  for	  IP	  telefoni	  –	  se	  Parknets	  hjemmeside	  

	  
	  

Bemærk:	  

Troels	  Glismann	  har	  besvaret	  en	  række	  spørgsmål,	  som	  Hedelyngens	  TV	  /	  dataudvalget	  forlods	  har	  sendt	  
ham.	  Bevarelsen,	  der	  giver	  svar	  på	  mangt	  og	  meget,	  bringes	  også	  på	  Hedelyngens	  hjemmeside.	  
	  

Refrent	  
Knud	  Kluge,	  H	  72	  	  	  	  


