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Som vi efterhånden har talt om i flere år, så er vort anlæg gammelt, og det giver af 
og til nogle problemer hist og her. Især i ”Jupiterkvarteret”. Bestyrelsen har derfor 
besluttet at udskifte hovedkablerne fra boksene på hjørnet af Saturnvænget og på 
Capellavænget og over til henholdsvis Castorvænget og Regulusvænget. Beboerne 
her må således forvente, at der dukker gravemaskiner op på et tidspunkt. Vi skal 
nok informere via hjemmesiden.  
Det er lidt af en balancegang. På den ene side har vi pligt til at levere stabile signa-
ler til vore medlemmer, men på den anden side er vi ikke interesseret i at renovere 
for meget på et anlæg, som måske kun skal fungere i en kortere årrække. 
 
Der er fremsat lovforslag om frit valg af tv-leverandør fra 1. juli 2016 og lovfors-
laget forventes vedtaget. Loven skal sikre beboere i bolig-, andels- og ejerforenin-
ger frit valg af tv-leverandør og øge konkurrencen på markedet. Loven gælder både 
privatejede og kommercielt ejede anlæg – dog er sløjfeanlæg ikke omfattet. 
Hvad betyder loven for os. For at sige det kort: Ingenting. Formålet med loven er, 
at ingen længere skal kunne tvinges til at være medlem af en bestemt antennefor-
ening. Men sådan har vi jo haft det længe. 
 
I år er det 5 år siden vi gik over fra at være en helt selvstændig forening, der selv 
købte, de TV-kanaler, som medlemmerne ønskede, hos de forskellige leverandører, 
til at købe TV hos YouSee i form af 3 forskellige pakker. Det er som sagt 5 år si-
den, så kontrakten skal genforhandles i løbet af dette år. Det vil bestyrelsen tage fat 
på snarest, men hvad det ender med har jeg ikke noget bud på. Skal vi forlænge for 
en kortere periode med det bestående anlæg, eller bliver der evt. mulighed for at 
anvende de fiberkabler, som de fleste fik ind i huset for nogle år siden. Hvis der 
skal ske større ændringer, vil vi indkalde til informationsmøde på samme måde 
som vi gjorde, da vi gik over til YouSee.   

 
Med den nye teknologi, der ofte bliver ændret, kan man ikke forvente at kunne be-
vare sit gode gamle fjernsyn i måske 20 år. I dag skal man nok regne med at skulle 
skifte ca. hvert 5 – 7 år, hvis man vil følge med i udviklingen. F.eks. kunne det gi-
ve problemer, da det analoge signal blev slukket her for nogle måneder siden. 
 
I de senere år er der sket en ret stor udskiftning af beboere i vort kvarter. Det har 
medført en del ændringer i pakkevalg, da de nye beboere ikke nødvendigvis vil 
have samme pakke som de tidligere beboere. Da vi gik over til YouSee, var vi 180 
medlemmer. Nu er vi oppe på 195, da der er kommet nogle enkelte til i forbindelse 
med de ændringer, der er undervejs inden for wow.  


