
Hyldetryk
                                                Nr. 350                     13. november

Der indkaldes til ekstraordinært beboermøde
den 28. november 2016 kl. 19.00

i beboerhuset,  Store Torv 7

Dagsorden:

1.     Formalia: Valg af dirigent, referenter og stemmeudvalg,    
      godkendelse af dagsorden og forretningsorden mm.

2.     Valg af ny udbyder af TV og internet pr. 1. januar 2018

3.     Oplæsning og godkendelse af referat

 

             

           Vel mødt     
         Afdelingsbestyrelsen
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2. Valg af ny udbyder af tv og internet 

I forbindelse med at vores 5-årige kontrakt med YouSee og 
Dansk KabelTV kan opsiges med 1 års varsel fra 15. decem-
ber 2016, har vi i afdelingsbestyrelsen valgt at få et tilbud 
fra Antenneforeningen af 1986 (tidligere Antenneforenin-
gen Brøndby).

Antenneforeningen har næsten 14.000 brugere fordelt på 55 boligafdelinger i Brøndby, 
Rødovre, Albertslund, Ishøj og Vallensbæk.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på det årlige repræsentantskab, hvilket 
betyder, at medlemmerne har direkte indflydelse på foreningens virke.

Fra 1. januar 2018 kan Hyldespjældet altså blive medlem af Antenneforeningen af 
1986, hvis beboermødet beslutter det. 
 
Hvis vi vælger AF 86 som ny leverandør af tv og internet, vil vi fortsat have adgang til 
YouSees store udbud af tv-løsninger og til Dansk Kabel TV’s høje internethastigheder – 
det hele vil bare være billigere end i dag. Priserne kan ses i den vedlagte oversigt.  
 
Ved siden af tv og internet kan vi også vælge mobiltelefoni hos YouSee med forenings-
fordele samt musikstreaming og masser af data.  
 
Mange af beboerne i Hyldespjældet har allerede en boks fra YouSee.  Den vil fortsat 
kunne lejes af  YouSee til kr. 30,00 pr. måned. Med denne boks kan beboerne fortsat 
selv blande kanaler i lighed med det nuværende enten grundpakke + 10 kanaler (mel-
lempakke Bland Selv) eller grundpakke + 36 kanaler (fuldpakke Bland Selv). 
 
Alle, der har en TV-pakke,  har mulighed for web-tv, d.v.s. at se tv på telefon eller 
tablet.

Med en kombination af en tv-pakke og en tv-boks er det også muligt at få rabat på et 
abonnement på HBO Nordic, hvor interesserede blandt andet kan se Game Of Thrones 
og Westworld. 

Antenneforeningen har også en rabataftale med TV 2 Play om adgang til deres store 
streamingunivers for blot 49 kr. pr. md.  
 
Med AF86 får vi adgang til meget høje internethastigheder til skarpe priser. Beboere, 
som ikke ønsker et internetprodukt fra Dansk Kabel TV, kan vælge at beholde sit nu-
værende abonnement eller et helt tredje. 
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Der er ingen økonomi forbundet med, at Hyldespjældet vælger Antenneforeningen af 
1986 som ny udbyder. Rent teknisk skal der trækkes en fiber (stikledning) ind i vores 
kryds-felt, som finansieres af antenneforeningen.

På beboermødet deltager Carsten Brank fra BO-VEST, som er forretningsfører for An-
tenneforeningen af 1986, for at fortælle mere om tilbuddet og svare på spørgsmål. 

Indstilling:

Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at Hyldespjældet skifter udbyder til Antenneforenin-
gen af 1986 pr. 1. januar 2018.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Sammenligning af priser 2016
  

Familie med:       Af86       Hyldespjældet      Mdl. Besparelse ved Af86
                                                                                                                                   
TV GP     123,00    239,00   
Internet 10/10          75,00    109,00   
Investeringsbidrag          0,00           -   
Administration og service      23,00      16,00  
 

I alt:     221,00      364,00    143,00

 
TV MP     304,00       419,00 
Internet 120/120      99,00    299,00    100/100 
Investeringsbidrag                      0,00            -     
Administration og service      23,00        16,00   
  

I alt:      426,00    734,00     308,00

   
TV FP     409,00    529,00 
Internet 120/120     99,00    299,00     100/100 
Investeringsbidrag       0,00         - 
Administration og service    23,00      16,00 
 

I alt:      531,00    844,00    313,00
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Igen i år inviterer caféen børn 
og kreative sjæle på et hygge-
ligt besøg i julemandens værk-
sted.

Søndag d. 27. november 2014, 
kl. 14:00 - 17:00 

 

Mens vi lytter til julemusik, pynter vi juletræt og bager (smager) julesmåkager.  

Der er også mulighed for at lave julepynt og som noget nyt tubenisser. 

Vi glæder os til at julehygge med jer og håber, der er nogle, 
der kan hjælpe med at rulle dej og pynte op. 

Varme julehilsner  
Hyldecaféen 

Medbring gerne egen saks, forklæde, syltetøjsglas,skotøjsæsker og andet vi 
kan bruge på værkstedet.

Layout: Lone Rohr Krisensen


