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14.03.2016
Bestyrelsens forslag til ændring af modtagelse af TV signal og udbyder af TV
kanaler, på AB Kap Arkonas Generalforsamling den 12 april 2016.
Som de fleste her i andelsboligforeningen ved, bliver vores tv leveret af Yousee
gennem et såkaldt sløjfeanlæg, som tvinger alle beboerne til den samme
programpakke, i vores tilfælde en fuldpakke, der består af 62 kanaler til en pris af
448,60,- kr. pr. måned hvilket svarer til kr. 5.383.20 pr. år.
I det sidste års tid har bestyrelsen modtaget flere henvendelser fra beboere, der mener
at fuldpakken efterhånden er blevet for dyr og indeholder mange kanaler, som man
aldrig ser. Desuden arbejdes der i øjeblikket på et lovforslag i folketinget, der skal
forhindre at beboerne i bolig- og andelsboligforeninger tvinges til at betale for en tv
pakke. For at give beboerne i AB Kap Arkona frit tv valg foreslår vi derfor følgende:
Vores nuværende tv abonnement fuldpakke fra Yousee opsiges. (Opsigelsesfrist
på 6 måneder).
Der etableres et Luftantenneanlæg med mast og antenne på foreningens tag, som
kobles på det sløjfeanlæg vi har i forvejen.
Formålet med forslaget:
Med etablering af dette antenneanlæg, som en tekniker fra Fiberby sætter op, får
foreningen mulighed for modtagelse af alle ukodede TV kanaler der ligger på det
luftbårne sendenet (DDT-Nettet) DR1, DR2, DR3, DR-K, DR - Ultra, DR Ramasjang, Disse kanaler skal der ikke betales for, ud over den licens på kr. 2.477,vi alle i forvejen betaler til DR.
Der vil med stor sandsynlighed, være mulighed for modtagelse af de svenske gratis
kanaler SV1, SV2, SV24, SVB Kunskapskanalen, TV4 og TV6.
Prisen for hele antenne anlægget med kabler og antennestation ligger på omkring
10.000,- kr. udført af Fiberby, som betales over foreningens budget.
Derudover vil det være muligt individuelt at tilkøbe Boxer Tv kanaler.
Alt hvad man behøver er et boxer indstikskort til fjernsynet eller et modul til kortet
koblet til fjernsynet, hvis det er en ældre model uden kortindstik.
Priser og vilkår kan ses på www.boxertv.dk. og
Pr. 5. april 2016 kan du frit vælge mellem alle Boxers tv-kanalpakker eller enkeltkanaler, så
du uden begrænsning kan sammensætte dit tv-abonnement, lige som du har lyst til f.eks.
med TV2.

Boxer Flex abonnement koster kr. 50,- pr. måned og så skal man tilkøbe mindst 1
kanal, som koster fra kr. 29,- til kr. 99, TV2 koster kr. 49 pr. måned. Boxer er den
eneste udbyder, i vort område, af kanaler via luftantenne. De er også den eneste
udbyder, der ikke forlanger at der skal købes en kanalpakke.
Se mere på https://www.boxertv.dk/kundeservice/april/overblik-flex/
Man kan supplere med streaming internet tv, f.eks. TV2-play, netflix, HBO, TDC play osv.
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Denne løsning er blevet mulig, fordi det ikke mere er ulovligt at koble alle beboere i
en forening på den samme store tagantenne. (Hver enkelt beboer var før henvist til at
fumle med en dårligt fungerende stueantenne). Vi skifter ikke tv ledningsnettet ud til
et stikledningsanlæg, tilslutningen til stikket i væggen bliver den samme som hidtil,
da vi bruger det gamle sløjfeanlæg med coaxial kabler. Afkodningen af Boxers tv
kanaler sker hos hver enkelt beboer ved hjælp af indstikskortet (Et til hvert fjernsyn).
Når det nye anlæg er etableret skal man lade sit tv scanne efter kanaler og vælge luft i
stedet for kabel. Man får derefter alle digitale kanaler ind på sit fjernsyn, de kodede
såvel som de ukodede.
Alle disse praktiske forhold kommer vi tilbage til når omskiftningen nærmer sig.
Til slut skal det bemærkes, at også hos Yousee kan man ved hjælp af kort og tv-bokse
selv vælge tv-kanaler, men kun som tillæg til en tvungen grundpakke eller en
mellempakke, som alle er tvunget med på grund af vort sløjfeanlæg. Dette gør Boxer
tv til at bedre valg i øjeblikket, da der ellers ikke er opnået den ønskede situation med
frit valg til selv at bestemme hvilke kanaler man ønsker at modtage og betale for,
eller helt at fravælge at modtage betalingskanaler.

