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Status for Kabel TV
Ombygningen af vores signal-fordelings-anlæg er nu afsluttet og den sidste del
af kontraktsummen er indbetalt til TDC Kabel TV.

Skulle der opstå problemer med signalkvaliteten, så skal I kontakte TDC Kabel
TV fejlservice på  tlf.  80 80 40 50.

Efter at anlægget nu fordeler omkring 35 Tv-kanaler, har flere medlemmer haft
problemer som skyldtes, at deres gamle antenne-forstærker ikke kunne klare alle
de nye frekvenser. Problemer fra fordelingsstanderne i skel og videre ind i huset
er som altid medlemmernes eget ansvar, men spørg gerne bestyrelsen til råds.

TDC Kabel TV har netop informeret bestyrelsen om nyt indhold og nye priser i
vore pakker. De fleste ændringer sker omkring 1. december 2006.

I Grundpakken kommer den svenske TV4 kanal i stedet for den danske Kanal 4,
som bliver betalingskanal og derfor flyttes til Mellempakken. NRK1 er allerede
udgået og i stedet sendes DR1, DR2 og TV 2 digitalt på denne kanal.
Prisen stiger med 2,25 % til i alt ca. 825 kr. som indgår i 2007-kontingentet til
grundejerforeningen.

I Mellempakken bytter danske Kanal 4 plads med svenske TV4. BBC Food
udgår. Betalingskanalerne er blevet dyrere, så 1. januar 2007 skulle prisen blive i
alt ca. 102 kr. per måned. Dette er inklusive KODA og COPY-DAN afgifter, som i
2006 indgik i foreningens regnskab.

I Fuldpakken kommer Nyhedskanalen fra TV 2 samt de ændringer som er
nævnt under Mellempakken. Prisen bliver fra 1. januar 2007 ca. 180 kr. per
måned.

Bestyrelsen er interesseret i at kende medlemmernes indstilling. Udfyld derfor
venligst nedenstående:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mellempakken [  ] Ja, har bestilt  [  ] Måske inden for 3 måneder [  ] Nej
Fuldpakken [  ] Ja, har bestilt  [  ] Måske inden for 3 måneder [  ] Nej
Webspeed (Internet) [  ] Ja, har bestilt  [  ] Måske inden for 3 måneder [  ] Nej
Webspeed +
Cabletalk (telefoni) [  ] Ja, har bestilt [  ] Måske inden for 3 måneder [  ] Nej

Kommentarer:

Afleveres i postkassen Stenalderen 90 eller skriv til plantagegrundene@mail.dk.
Her kan I også bede om at få mindre nyheder via e-mail!


